UCHWAŁA NR XXXIII/204/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Gminie Sułkowice na lata 2021-2025.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz.218) –
Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie
Sułkowice na lata 2021-2025 stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Waldemar Wolski
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WSTĘP
Przemoc w rodzinie jest zagadnieniem bardzo szerokim. Jest zjawiskiem złożonym
i wieloaspektowym, trudnym do zdiagnozowania, a rozmiar i szkodliwość zjawiska
związanych z przemocą w rodzinie wskazują, że jest to jeden ze szczególnie ważnych
problemów społecznych.
Mówiąc o przemocy wobec członka rodziny, mamy na myśli różne zachowania i działania,
naruszające prawa i dobra drugiej osoby, powodujące u niej cierpienie i szkody. Mogą to być
przypadki ciężkich przestępstw związanych z pobiciem członka rodziny czy gwałtem na nim,
lecz także zachowania, które nie są przestępstwem, ale naruszają prawa drugiej osoby, np.
prawo do odpoczynku, do własnego zdania, do samostanowienia o sobie, do godności
i szacunku.
Zjawisko przemocy powiązane jest z innymi problemami społecznymi takimi jak:
bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm, narkomania, rozpad rodziny a także brak poczucia
bezpieczeństwa i przynależności.
W walce z tym zjawiskiem ważną sprawą są, więc konstruktywne i skuteczne działania
wielu służb i instytucji.
W celu efektywnego i zintegrowanego działania przeciw przemocy w rodzinie oraz
zmniejszenia negatywnych następstw w życiu rodzinnym, społecznym został opracowany
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie
Sułkowice na lata 2021-2025.
Program został opracowany przez Zespół powołany Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sułkowicach nr 61/2019 z dnia 31.12.2019 r. w składzie:
1) Bernadetta Koźlak
przemocy;

- przewodnicząca Zespołu – specjalista pomocy ofiarom

2) Katarzyna Laberschek

- członek – psycholog;

3) Teresa Chodnik-Bugaj - członek – pedagog-socjoterapeuta;
4) Zofia Sroka

- członek – specjalista pracy socjalnej.

Program ten stanowi kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w Gminie Sułkowice na lata 2015-2020. Zawiera on podstawowe definicje przemocy, diagnozę
zjawiska przemocy na terenie gminy, regulacje prawne, cele, adresatów oraz zakładane
rezultaty. Działania w Programie mają charakter długofalowy i wielokierunkowy, dotyczą
przede wszystkim profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom
uwikłanym w przemoc. Jest dokumentem otwartym i podczas jego realizacji możliwe jest
wskazanie nowych zadań, które będą określać nowe potrzeby, działania w celu zmniejszania
zjawiska przemocy w rodzinie.
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ROZDZIAŁ I
PRZEMOC W RODZINIE – PODSTAWY PRAWNE
I TEORETYCZNE
1.1 Podstawy prawne realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2009r. nr 114,
poz. 946 z późn. zm.). Rozdział drugi pn. „Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka
i Obywatela” reguluje zasady zapewniające każdemu nietykalność osobistą i cielesną oraz
stawia na ich straży władze publiczne przyznając obywatelowi prawo żądania od organów
władzy publicznej szczególnej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem
i demoralizacją.
2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) jest głównym aktem prawnym określającym zadania mające na
celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ustawa ta wprowadza definicje przemocy oraz
określa zadania na poszczególnych szczeblach samorządu. Ustawa określa sposób
postępowania z osobami doznającymi przemocy jak również ze sprawcami przemocy. Została
ona znowelizowana w 2010 r. i nałożyła na gminy obowiązek tworzenia gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
a) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
c) w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie,
d) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
e) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Ustawa wprowadziła również procedurę „Niebieskiej Karty”, której definicja brzmi „Procedura
„Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie” jak też umożliwiła podjęcie
kroków mających na celu usunięcie sprawcy przemocy z mieszkania zajmowanego wspólnie
z ofiarą przemocy Sposób realizacji procedury określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 13
września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieskie
Karty”.
3) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o żandarmerii woskowej i wojskowych organach
porządkowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 431 z późn. zm.), art. 18 i art. 18 a - 18 k. Ustawa ta
daje uprawnienie do wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu
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natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakazu zbliżania się do
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) art.
15 a – do art. 15 ak ustawa ta daje uprawnienie do wydania wobec osoby stosującej przemoc
w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub
zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
5) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2277),
Ustawa określa zadania własne gminy, jakimi są działania związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocą w rodzinie.
6) Sankcje w razie występowania przemocy w rodzinie regulują przepisy zawarte w Kodeksie
karnym (t. j. Dz. U. 2020 r. nr 88, poz. 523).
Art. 207 k. k. uznaje przemoc w rodzinie za przestępstwo – „za znęcanie się psychiczne czy
fizyczne nad osobą najbliższą lub pozostającą w zależności od sprawcy przewidywana jest
kara”. Znęcanie, musi mieć charakter wielokrotny, powtarzalny. Wyjątkowo może to być
również działanie jednorazowe, lecz intensywne i rozciągnięte w czasie. Jeśli zachowanie
jednorazowe nie posiada powyższych cech traktowane jest jako inne przestępstwo – naruszenie
nietykalności, uszczerbek na zdrowiu, groźba karalna. Zaniechanie określonego działania przez
sprawcę także może rodzić dla niego odpowiedzialność karną. Do zaistnienia przestępstwa
znęcania wystarczy, że sprawca dopuszcza się tylko jednego z rodzajów przemocy
(tzn. psychicznej lub fizycznej). Również wymuszanie współżycia seksualnego, w tym także
gwałt w małżeństwie jest przestępstwem – sprawca może wtedy również odpowiadać
z art. 197 k. k.
Inne przepisy prawne wykorzystywane w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
a) zmuszanie do określonych zachowań (art. 191 k. k.),
b) uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 k. k.),
c) kradzież i kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej (art. 278 i 279 k. k.),
d) naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k. k.),
e) porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej (art. 210 k. k.),
f) uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki (art.
211 k. k.),
g) pozostawianie osoby, względem której jest się zobowiązanym do opieki, w sytuacjach
zagrażających jej życiu lub zdrowiu (art. 160 k. k.),
h) dopuszczenie się czynu lubieżnego wobec osoby poniżej 15 roku życia (art. 200 k. k.),
i) groźby popełnienia przestępstwa na szkodę najbliższych (art. 190 k. k.),
j) nakłanianie i zmuszanie do czynów nierządnych przy wykorzystaniu stosunku zależności
(art. 199 k. k.),
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k) obcowanie płciowe w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego,
przysposabiającego, brata lub siostry (art. 201 k. k.),
l) rozpijanie małoletniego (art. 208 k. k.),
m) niszczenie mienia (art. 288 k. k.),
n) zniewaga (art. 216 k. k.),
o) uszkodzenie ciała (art. 156 i 157 k. k.).
7) Realizacji uprawnień osób pokrzywdzonych służą również przepisy Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1359 z poźn zm.).
Omówione są tam następujące kwestie:
a) warunki zniesienia współwłasności majątkowej (art. 52),
b) sądowe ustalenie ojcostwa (art. 84),
c) obowiązek rodziców do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka (art. 141),
d) warunki orzekania separacji i rozwodu (art. 56, 61),
e) orzekanie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego (art. 57),
f) rozstrzygniecie o władzy rodzicielskiej (art. 58 § 1),
g) sposób korzystania ze wspólnego mieszkania w przypadku rozwodu (art. 58 § 2),
h) warunki żądania od rozwiedzionego małżonka środków na utrzymanie (art.60).
8) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.
U. 2020r. poz. 821 z późn. zm.) powstała w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny
przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci
i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji
i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.
9) Ustawa z dnia 17 kwietnia 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1460 z późn. zm. art. 5602- art. 56012) regulujące postepowanie w sprawie zobowiązania
osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego
otoczenia.
10) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1876 z poźn.
zm.), określa kompetencje jednostek i pracowników pomocy społecznej, których zadaniem jest
udzielanie wszelkiej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej.
Przemoc w rodzinie jest jednym z powodów udzielenia wsparcia w ramach pomocy społecznej.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Gminie
Sułkowice na lata 2021-2025 wpisuje się również w inne programy na szczeblu centralnym,
wojewódzkim i lokalnym.
11) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - uchwała nr
76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 445).
7
Id: 98F32622-94E7-46D0-BFA6-FA8CCAE81A31. Podpisany

Strona 7

Głównym celem Programu jest „Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce”.
Cele szczegółowe:
Cel 1: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Cel 2: Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych
przemocą w rodzinie.
Cel 3: Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Cel 4: Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów
realizujących zadnia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu
podniesienia, jakości i dostępności świadczonych usług.
12) Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do roku 2020 - do Uchwały
nr 1408/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2015.
Cel główny to „Tworzenie warunków do skutecznego funkcjonowania
interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie
małopolskim”.
Cele operacyjne:
a) upowszechnienie postaw i zachowań wolnych od przemocy,
b) upowszechnienie praktyki celowego działania, opartego o diagnozę, plan i ewaluację,
c) profesjonalizacja służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
d) zwiększenie dostępu i skuteczności usług oferowanych przez instytucje i organizacje
zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
13) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2012-2020
przyjęta uchwała nr XX/102/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 kwietnia 2012,
w której cel strategiczny nr 3 brzmi: Przeciwdziałanie i redukowanie skutków zagrożeń
związanych z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie. Natomiast cel operacyjny 3.1:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczenie jej skutków.
1.1.1 Przemoc w rodzinie – ujęcie teoretyczne
Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez
przemoc w rodzinie należy rozumieć „(...) jednorazowe albo powtarzające się umyślne
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (…), 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”.
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Przemoc zaczyna się czasami od małych gestów, czynów, narzucania woli, barku zgody
na kompromis, manipulacji, wywieraniu wpływu, poniżania, ośmieszania, izolowania,
deprecjonowania, wykorzystywania, wymuszania.
Cechy charakterystyczne przemocy:


intencjonalność,



dysproporcja sił,



naruszenie praw i godności drugiej osoby,



powodowanie bólu i cierpienia.

Dysproporcja sił jest czynnikiem, który odróżnia konflikt od zjawiska przemocy.
W konflikcie mamy do czynienia z wyrównanymi siłami dwóch stron.
Przemoc i agresję różni intencja. W agresji spotykamy się z intencją bardziej oczywistą –
agresor chce „dopiec” drugiej osobie, sprawić przykrość, spowodować cierpienie, krzywdę.
Sprawca przemocy często chce dobrze dla swoich ofiar, tylko nie liczy się z ich zdaniem.
Chce o wszystkim decydować i w pełni kontrolować sytuację.
1.1.2 Formy przemocy
Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy różnych
instrumentów:
a) przemoc fizyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do
naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań
czy zasinień. To popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie,
policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie
przedmiotami, powodowanie oparzeń, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni,
porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.;
b) przemoc psychiczna (emocjonalna) – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę
fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego
obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie
się stanów lękowych i nerwicowych. To wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia,
narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej,
kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się
posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie,
zawstydzanie, stosowanie gróźb, itp.;
c) przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu
zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, nieakceptowanych pieszczot i praktyk
seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego,
krytyka zachowań seksualnych, itp.;
d) przemoc ekonomiczna i zaniedbanie – to działania prowadzące do całkowitego
finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy. To odbieranie zarobków pieniędzy,
uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie materialnych potrzeb
9
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rodziny, brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb
fizjologicznych związanych ze snem, jedzeniem, higieną, itp.
Poszczególne formy nie występują samodzielnie, przemoc emocjonalna towarzyszy każdej
innej z form.
1.1.3 Podłoże przemocy
Przemoc w rodzinie należy postrzegać jako zjawisko bardzo złożone, które ma swoje
źródła w różnych aspektach życia:
a) biologiczne - impulsywny temperament, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
(CNS), urazy głowy, które utrudniają psychologiczną kontrolę nad zachowaniami;
b) psychologiczne - słaba kontrola emocji, wybuchy, eksplozje uczuć, frustracja, stres,
deprawacja, zaburzenia osobowości, postawa lekceważąca wszystko i wszystkich,
przekonanie o własnej mocy, poczucie wyższości nad innymi, zanik przeżywania
wartości, współodczuwania, bycie świadkiem przemocy w dzieciństwie, doświadczanie
jej;
c) środowiskowe - akceptowanie przemocy, przemoc to wzorzec utrwalony w życiu rodzin,
w otaczającym środowisku, przechodzący z pokolenia na pokolenie, niejako
dziedziczenie;
d) społeczno-kulturowe: systemy rodzinne, wzorce kulturowe zezwalające na przemoc;
m.in. uzależnienia- od substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, nikotyna),
e) uzależnienia behawioralne (komputer, Internet, gry komputerowe, telefon, hazard,
pornografia) torują drogę do przemocy, osłabiają zdolność do samokontroli, stymulują
i pobudzają do działania.
1.1.4 Konsekwencje przemocy
Konsekwencje doświadczania przemocy przez osoby dorosłe.
U osób poddawanych długotrwałej przemocy występują poważne problemy fizyczne
i emocjonalne. Do najczęstszych objawów będących skutkami przemocy należą: poważne
obrażenia ciała, wzrost częstości chorób somatycznych związanych ze stresem (bóle głowy,
żołądka, bóle w krzyżu lub w stawach oraz inne dolegliwości) przygnębienie, smutek,
obojętność, popadanie w depresję, niepokój, niekontrolowane wybuchy płaczu, śmiechu czy
agresji, zmienność nastrojów, decyzji, niepewność, stany lękowe, w tym lęk przed bliskością,
nieufność, poczucie zagrożenia, niska samoocena, kłopoty z zasypianiem, koszmary nocne,
kłopoty z koncentracją, zwiększone spożycie środków psychoaktywnych, zaprzeczanie,
obwinianie się, bezradność, adaptacja do przemocy. Ofiary często zachowują się
niezrozumiale, niejednokrotnie zmieniają zdanie i wycofują zawiadomienie o przestępstwie,
bronią sprawcy. Zachowania te są w psychologii tłumaczone najczęściej występowaniem
wyuczonej bezradności, zjawiska „prania mózgu” czy stresu pourazowego. Wycofanie się
z aktywnych działań służących zmianie sytuacji i wyjściu z przemocy może wynikać
z przekonania o bezskuteczności działań, popartych wcześniejszymi doświadczeniami.
Bierność i rezygnacja są również często wynikiem technik manipulacyjnych, jakim ofiara była
10
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poddawana ze strony sprawcy, technik mających utrwalić w niej niską samoocenę i wzbudzić
poczucie winy.
Do mechanizmów przemocy, oprócz zjawiska „prania mózgu” i syndromu wyuczonej
bezradności omówionego powyżej zaliczamy:


cykl przemocy,



zespół stresu pourazowego PTSD,



proces wiktymizacji,



syndrom sztokholmski,



mechanizm „psychologicznej pułapki”.

Konsekwencje doświadczania przemocy przez dzieci.
Na szczególnie 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, jest pozbawione miłości, zaufania oraz bezpieczeństwa. Niezaspokojenie tych
podstawowych potrzeb wpływa na dalszy rozwój dziecka i jest przyczyną wielu schorzeń
psychosomatycznych.
Dzieci będące ofiarami wykorzystywania seksualnego wykazują wysoki poziom depresji,
poczucie osamotnienia, mają myśli samobójcze, zaburzenia snu, zaburzenia tikowe, zaburzenia
obsesyjno- kompulsywne, zaburzenia odżywiania, są nadpobudliwe, agresywne, moczą się
mimowolnie, zanieczyszczają kałem, mają obniżoną samoocenę oraz obniżone poczucie
wartości. Przemoc psychiczna niekorzystnie wpływa na rozwój dzieci. Może prowadzić do
nieprzystosowania interpersonalnego (brak poczucia bezpieczeństwa, niski poziom
kompetencji społecznych, trudności w kontaktach z rówieśnikami), deficytów intelektualnych
(deficyty w zakresie możliwości poznawczych, rozwiązywaniu konfliktów i kreatywności),
problemów afektywno-behawioralnych (agresja, samoponiżanie, lęk, wstyd i poczucie winy,
wrogość i gniew, pesymizm i negatywizm).
Skutki przemocy pojawiające się podczas trwania zachowań przemocowych są zaledwie
początkiem destrukcyjnego wpływu przemocy domowej. Konsekwencje przemocy ujawniają
się często po długim okresie, na przykład, kiedy dziecko zaczyna dorastać lub w jego 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, branie
narkotyków, hazard, pornografia, problemowe używanie komputera, telefonu, w tym granie w
gry komputerowe, PlayStation to tylko niektóre ze sposobów ucieczki od problemu przemocy
w rodzinie.
Doświadczanie przemocy w dzieciństwie, ma wpływ na całe dorosłe życie.
Ofiary przemocy, zwłaszcza seksualnej, mają problemy z nawiązaniem i utrzymaniem
satysfakcjonujących relacji z innymi osobami. Ponadto zachowania przemocowe są
dziedziczone i powielane. Młodzi chłopcy wychowujący się w rodzinach, gdzie mężczyzna
11
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znęca się nad kobietą, uczą się 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.
„Aby maltretowane dziecko nie wyrosło na przestępcę lub psychopatę trzeba, by spotkało
w swoim życiu kogoś, kto zrozumie, że to nie bite dziecko jest winne, ale jego otoczenie.
Wiedza lub niewiedza o tym może przyczynić się do uratowania czyjegoś życia lub zniszczenia.
Otwierają się tu wielkie możliwości dla krewnych, lekarzy, sędziów, opiekunów, by
jednoznacznie opowiedzieć się po stronie dziecka i zawierzyć mu” (Miller 2007).
Konsekwencje przemocy w rodzinie, objawiające się w społeczeństwie.
Przemoc zagraża życiu, niesie ze sobą cierpienie fizyczne, rany, siniaki, ale nade wszystko
powoduje niewyobrażalnie wielkie szkody psychiczne u ofiar, które najczęściej przez lata
doświadczają znęcania się, wykorzystywania lub zaniedbania. Przemoc domowa, to także
poważny problem społeczny. Destrukcyjna siła niszczy cały system rodzinny, który jest
fundamentem społeczeństwa. Rozsadza go od środka, odbiera poczucie bezpieczeństwa
i możliwość prawidłowego rozwoju najmłodszym członkom rodziny. Niesie ze sobą ryzyko
dziedziczenia przez dzieci zachowań przemocowych i powielania ich w dorosłym życiu.
Sprawia, że kolejne pokolenia są gorzej wykształcone, mają problemy zdrowotne i popadają w
uzależnienia. Niezwalczona przemoc przybiera na sile, utrwala się i eskaluje, niosąc negatywne
konsekwencje dla uwikłanych w nią rodzin i dla całego społeczeństwa.
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ROZDZIAŁ II
DIAGNOZA PROBLEMÓW PRZEMOCY
W RODZINIE NA TERENIE GMINY SUŁKOWICE
Przemoc jest problemem złożonym, pomimo nagłaśniania i apeli jest dla osób doznających
przemocy, sprawą wstydliwą o której się nie rozmawia, którą się ukrywa. Występuje zarówno
w rodzinach tzw. dysfunkcyjnych, gdzie przemocy towarzyszą inne problemy np. uzależnienia,
bezrobocie, jak i w rodzinach o wysokim statusie społecznym, w których z pozoru nie ma
większych problemów. Często przemoc nie wychodzi poza cztery ściany. Osoby doznające
przemocy nie szukają z różnych powodów pomocy wśród instytucji do tego powołanych.
Często przemocy w rodzinie doznają dzieci, które nie potrafią same poprosić o pomoc.
Z powyżej przedstawionych powodów na podstawie danych z instytucji zaangażowanych
w rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie można tylko oszacować przybliżony jej
rozmiar, dlatego też dodatkowo w celu lepszego zdiagnozowania zakresu przemocy w rodzinie
oraz poziomu wiedzy o tym problemie na terenie gminy przeprowadzono również badania
ankietowe.
Przeprowadzono została ankieta wśród uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy
Sułkowice oraz wśród dorosłych mieszkańców Gminy Sułkowice. Próba reprezentatywna
wynosiła 578 uczniów oraz 228 osób dorosłych w wieku od 18 do 85 roku życia.
W sumie próba reprezentatywna liczyła 806 osób.
W celu diagnozy problemu przemocy w gminie Sułkowice pozyskano dane
z następujących instytucji:
1)

Urzędu Miejskiego w Sułkowicach;

2)

Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach;

3)

Sądu Rejonowego w Myślenicach - I Zespół Kuratorski Służby Sądowej do
Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych;

4)

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sułkowicach;

5)

Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice;

6)

Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach;

7)

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.

2.1 Dane z instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie problemu
przemocy w rodzinie z terenu gminy Sułkowice i powiatu myślenickiego.
Gmina Sułkowice liczy 14 967 mieszkańców, dane na 31 października 2020 r. W skład
Gminy wchodzą następujące miejscowości: Sułkowice – 6 586 mieszkańców; Biertowice – 995
mieszkańców; Harbutowice – 1 834 mieszkańców; Krzywaczka – 1 897 mieszkańców; Rudnik
– 3 656 mieszkańców.
13
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Wykres nr 1. Liczba mieszkańców Gminy Sułkowice z podziałem na poszczególne miejscowości.

995
1834
6586
Sułkowice

1897

Rudnik
Krzywaczka
Harbutowice
3656

Biertowice

Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach

Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice wynika (tabela poniżej), że w roku 2016 r. zostało
założonych 30 „Niebieskich Kart” w tym 9 rodzin z dziećmi. Odbyły się 82 posiedzenia grup
roboczych, a w 2 przypadkach powiadomiono prokuraturę. W roku 2017 r. założono 25
„Niebieskich Kart”, w tym 7 rodzin z dziećmi, odbyło się 56 posiedzeń grup roboczych
i zgłoszono 3 przypadki do prokuratury. W roku 2018 r. do zespołu wpłynęło 28 „Niebieskich
Kart”, w tym 14 rodzin z dziećmi, odbyło się 57 posiedzeń grup roboczych, w 4 przypadkach
zawiadomiono prokuraturę. W roku 2019 r. do zespołu wpłynęło 28 „Niebieskich Kart” w tym
11 rodzin z dziećmi, odbyło się 57 posiedzeń grup roboczych, w 4 przypadkach zawiadomiono
prokuraturę.
Od stycznia do czerwca 2020 r. do zespołu wpłynęło 15 „Niebieskich Kart”, w tym
9 rodzin z dziećmi, odbyły się 32 posiedzenia grup roboczych, w 2 przypadkach zawiadomiono
prokuraturę.
Tabela nr 1. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Gminie Sułkowice w latach 2016-2020
2016
2017
2018
2019
2020
( I-VI )
Liczba rodzin objętych procedurą
„Niebieskiej Karty”

30

25

27

28

15

Ilość rodzin z dziećmi objętych procedurą
„Niebieskiej Karty”

9

7

14

11

9

82

56

57

65

32

Liczba posiedzeń grup roboczych
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Powiadomienie Prokuratury przez Zespół
Interdyscyplinarny

2

3

4

3

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Zespołu Interdyscyplinarnego

Według sprawozdań Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie (wykres poniżej) w 2016 r. w 30 rodzinach prowadzono procedurę
„Niebieskiej Karty”, w 11 rodzinach przemoc została wstrzymana i procedurę zakończono.
W 2017 r. w 25 rodzinach prowadzono procedurę „Niebieskiej Karty”, w 14 rodzinach przemoc
została wstrzymana i procedurę zakończono. W 2018 r. w 27 rodzinach prowadzono procedurę
„Niebieskiej Karty”, w 21 rodzinach przemoc została wstrzymana i procedurę zakończono.
W 2019 r. w 28 rodzinach prowadzono procedurę „Niebieskiej Karty”, w 24 rodzinach przemoc
została wstrzymana i procedurę zakończono. Od stycznia do czerwca 2020 r. w 15 rodzinach
prowadzono procedurę „Niebieskiej Karty”, w 12 rodzinach przemoc została wstrzymana
i procedurę zakończono.
Wykres nr 2. Liczba rozpoczętych i zakończonych spraw w ramach procedury NK w Gminie Sułkowice
w latach 2016 -2019

Liczba rozpoczętych i zakończonych spraw w
ramach Niebieskiej Karty
Liczba rodzin objętych pomocą w ramach Niebieskiej Karty
Liczba zakończonych spraw w ramach Niebieskiej Karty
30

27

28

25
21

24
15

14

12

11

2016

2017

2018

2019

2020 (I-VI)

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Zespołu Interdyscyplinarnego

Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sułkowicach
wynika (tabela poniżej), że w 2016 r. wpłynęło 18 wniosków o wszczęcie postępowania
zmierzającego do leczenia z powodu nadużywania alkoholu, z tego 19 wniosków związanych
było z przemocą w rodzinie.
W 2017 r. wpłynęły 22 wnioski w tym 20 wniosków związanych było z przemocą
w rodzinie. W 2018 r. do Komisji wpłynęły 33 wnioski z tego z przemocą w rodzinie było
związanych 14. W 2019 r. do Komisji wpłynęły 52 wnioski z tego z przemocą w rodzinie było
związanych 15. Od I-VI 2020 r. do Komisji wpłynęło 39 wniosków z tego z przemocą
w rodzinie było związanych 10.
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Tabela nr 2. Liczba wniosków skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Rok
liczba wniosków
w tym: wnioski związane z przemocą
w rodzinie

2016

2017

2018

2019

18

22

33

52

2020
(I-VI)
39

19

20

14

15

10

Źródło: dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sułkowicach.

Ze statystyk policyjnych wynika, jak wykazuje tabela nr 2, że na terenie Gminy Sułkowice
w latach 2018 - 2020 podczas interwencji wynikających z procedury „Niebieskiej Karty” były
obecne małoletnie dzieci. W 2018 r. – 18 dzieci, w 2019 r. – 7 dzieci, a w 2020 r. – 8 dzieci.
Tabela nr 3. Liczba małoletnich obecnych podczas interwencji wynikających z procedury „Niebieskiej
Karty” na terenie Gminy Sułkowice w latach 2018 -2020
2018
2019
2020
(I-VI)
Rok

Liczba małoletnich obecnych podczas interwencji
wynikających z procedury NK

18

7

8

Źródło: dane Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach

Według statystyk I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Myślenicach wynika, jak
pokazuje tabela nr 3, że w 2017 r. prowadzono 24 sprawy opiekuńcze w rodzinach w których
było 43 dzieci, 20 spraw alkoholowych i 2 sprawy dotyczące nieletnich. Z kolei w 2018 r.
prowadzono 24 sprawy opiekuńcze w rodzinach w których było 32 dzieci, 26 spraw
alkoholowych i 3 sprawy dotyczące nieletnich. W roku 2019 prowadzono 22 sprawy
opiekuńcze w rodzinach w których było 30 dzieci, 17 spraw alkoholowych i 1 sprawa dotycząca
nieletnich. Od stycznia do czerwca 2020 r. prowadzono 22 sprawy opiekuńcze w rodzinach
w których było37 dzieci, 6 spraw alkoholowych i nie zgłoszono spraw dotyczących nieletnich.
Tabela nr 4. Liczba rodzin z gminy Sułkowice objętych pomocą i wsparciem I Zespołu Kuratorskiej Służby
Sadowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych w latach 2016-2020
2017
2018
2019
2020
Rodziny objęte pomocą i
( I-VI )
wsparciem kuratora w
poszczególnych latach
Ilość spraw opiekuńczych

24
(w tym 43
dzieci)

24
(w tym 32
dzieci)

22
(w tym 30
dzieci)

22
(w tym 37
dzieci)

20

26

17

6

Ilość spraw alkoholowych

16
Id: 98F32622-94E7-46D0-BFA6-FA8CCAE81A31. Podpisany

Strona 16

2

3

1

0

Ilość spraw dotyczących nieletnich
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z Sądu Rejonowego w Myślenicach – I Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych

Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach wynika (tabela poniżej), że w 2016
r. objęto pomocą społeczną 284 rodziny w tym z powodu: bezradności w sprawach opiekuńczo
– wychowawczych 44 rodziny, nadużywania alkoholu 33 rodziny, z powodu przemocy 34
rodziny, bezrobocia 118 rodzin i ubóstwa 186 rodzin.
W 2017 r. objęto pomocą 255 rodzin, w tym z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo
– wychowawczych 31 rodzin, alkoholizmu 20 rodzin, przemocy 5 rodzin, bezrobocia 84
rodziny, ubóstwa 164 rodziny.
W 2018 r. objęto pomocą 214 rodzin, w tym z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo
– wychowawczych 14 rodzin, alkoholizmu 22 rodziny, przemocy 5 rodzin, bezrobocia 61
rodzin, ubóstwa 135 rodzin.
W 2019 r. objęto pomocą 215 rodzin, w tym z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo
– wychowawczych było objętych pomocą 15 rodzin, alkoholizmu 28rodzin, przemocy 7 rodzin,
bezrobocia 45 rodzin, ubóstwa 127 rodzin.
Od stycznia do czerwca 2020 r. objęto pomocą 145 rodzin, w tym z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych było objętych pomocą 9 rodzin, alkoholizmu 17
rodzin, przemocy 3 rodziny, bezrobocia 29 rodzin, ubóstwa 107 rodzin.
Często w rodzinach korzystających z pomocy społecznej nie występuje tylko jedna
dysfunkcja powodująca problemy w rodzinie. Najczęściej się na siebie nakładają. Wraz
z ubóstwem występuje np. bezrobocie, alkoholizm czy bezradność w sprawach opiekuńczych.
Niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu dzieci łączy się z innymi dysfunkcjami takimi
jak: uzależnienie od środków psychoaktywnych, zaburzenie równowagi systemu rodzinnego w
sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych,
przemoc w rodzinie.
Przemoc w rodzinie jest jednym z powodów udzielania pomocy w formie zarówno
finansowej jak i w formie pracy socjalnej.
Praca socjalna z rodziną dotkniętą problemem przemocy ukierunkowana jest głównie na
rozwiązywanie tego problemu, wprowadzenie zmian służących ograniczaniu, a następnie
całkowitej eliminacji zachowań przemocowych. Celem tej pracy jest wzmocnienie
wewnętrznych więzi personalnych rodziny, wykorzystanie potencjału rodziny
i poszczególnych jej członków dla rozwiązania problemu przemocy i zapobieganie
występowaniu jej w przyszłości, podniesienie poczucia własnej wartości poszczególnych
członków rodziny, rozwój umiejętności zachowania asertywnego, podniesienie kompetencji
ofiary w zakresie możliwych działań ratunkowych, np. pomoc w opracowaniu własnych
strategii bezpieczeństwa, znajomość lokalnych zasobów pomocy.
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Tabela nr 5. Liczba rodzin z gminy Sułkowice objętych pomocą i wsparciem na podstawie ustawy o pomocy
społecznej w latach 2016-2020
2016
2017
2018
2019
2020
Rok
Liczba rodzin objętych pomocą
społeczną
W tym: bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

284

255

214

215

145

44

31

14

15

9

33

20

22

28

17

34

5

5

7

3

118

84

61

45

29

186

164

135

127

107

alkoholizm
przemoc
bezrobocie
ubóstwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OPS

Rodziny uwikłane w przemoc kierowane są przez Zespół Interdyscyplinarny do innych
placówek, gdzie członkowie rodzin mogą liczyć na indywidualną pomoc i wsparcie.
Tabela nr 6. Liczba osób/rodzin, które korzystały z instytucji wspierających na terenie gminy/powiatu
w ramach procedury Niebieskiej Karty
Liczba osób/rodzin
NAZWA INSTYTUTUCJI

2016

2017

2018

2019

2020
(I-VI)

Punkt Konsultacyjny w OPS
w Sułkowicach

67 osób

52 osoby

60 osób

54 osoby

28 osób

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

19 osób

20 osób

14 osób

15 osób

10 osób

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Myślenicach

1 osoba

5 osób

4 osoby

2 osoby

0

NZOZ Centrum Psychoterapii –
terapia rodzinna

---

1 rodzina

4 rodziny

5 rodzin

0

Sąd Rejonowy w Myślenicach –
Wydział III Rodzinny i Nieletnich

13 rodzin

12 rodzin

14 rodzin

8 rodzin

9 rodzin

Zespół Kuratorskiej Służby
Sądowej do Wykonywania
Orzeczeń w Sprawach
Rodzinnych w Myślenicach

13 rodzin

12 rodzin

14 rodzin

8 rodzin

9 rodzin

Asystent rodziny – OPS
Sułkowice

1 rodzina

1 rodzina

2 rodziny

2 rodziny

1 rodzina

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka i Zespołu Interdyscyplinarnego

18
Id: 98F32622-94E7-46D0-BFA6-FA8CCAE81A31. Podpisany

Strona 18

Z tabeli nr 6 wynika, że na podobnym poziomie utrzymuje się liczba osób korzystających
ze wsparcia Punktu Konsultacyjnego (2016 r. – 67 osoby, 2017 r. – 57 osób, 2018 r. – 60 osób,
2019 r. – 54 osoby, I-VI 2020 r. – 28 osób). Na stałym poziomie utrzymuje się również liczba
osób zgłoszonych przez Zespół Interdyscyplinarny na Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (2016 r. – 19 osób, 2017 r. – 20 osób, 2018 r. – 14 osób, 2019 r. – 15 osób, IVI 2020 r. – 10 osób) oraz liczba osób kierowanych do Ośrodka Interwencji Kryzysowej (2016
r. – 1 osoba, 2017 r.- 5 osób, 2018 r. – 4 osoby. W 2019 r. – 2 osoby a w pierwszym półroczu
2020 r. osoby nie były kierowane). Z tabeli wynika również, iż w terapii rodzinnej w 2016 r.
nie korzystała żadna rodzina, w 2017 r. – 1 rodzina, 2018 r. – 4 rodziny, 2019 r. – 5 rodzin i w
pierwszym półroczu 2020 r. nie korzystała żadna rodzina. Sprawy kierowane do Sądu
Rejonowego i do Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonania Orzeczeń w Sprawach
Rodzinnych przedstawiały się następująco: w 2016 r. – 13 rodzin, w 2017 r. - 12 rodzin, w 2018
r. - 14 rodzin, w 2019 -8 rodzin i w pierwszym półroczu 2020 r. – 8 rodzin.
Z pomocy asystenta rodziny w 2016 r. korzystała 1 rodzina uwikłana w przemoc, 2017 r.
– 1 rodzina, 2018 r. – 2 rodziny, 2019 r. – 2 rodziny i w pierwszym półroczu 2020 r. - 1 rodzina.
Tabela nr 7. Liczba osób/rodzin, które korzystały z pomocy i wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa w Myślenicach w latach 2017 -2020
2017

2018

2019

2020
(I-VI)

Liczba osób korzystających ze
wsparcia

43

53

63

9

W tym: Dzieci i młodzież

2

2

6

8

6

7

8

3

2

0

2

0

Rodziny objęte pomocą
i wsparciem OIK
w poszczególnych latach

Osoby doświadczające przemocy

Osoby stosujące przemoc

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa w Myślenicach

Ze statystyk Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach wynika, jak
pokazuje tabela powyżej, że w 2017 r. 43 osoby z terenu gminy korzystały ze wsparcia w tym
2 dzieci, pomocą i wsparciem objęto 6 osób, które doświadczały przemocy oraz 2 osoby, które
stosowały przemoc. Z kolei w 2018 r. 53 osoby korzystały ze wsparcia w tym 2 dzieci, pomocą
i wsparciem objęto 7 osób, które doświadczały przemocy, osoby stosujące przemoc w 2018 r.
nie korzystały ze wsparcia. W roku 2019 r. 63 osoby korzystały ze wsparcia w tym 6 dzieci,
pomocą i wsparciem objęto 8 osób, które doświadczały przemocy oraz 2 osoby, które stosowały
przemoc. W pierwszym półroczu 2020 r. 9 osób skorzystało ze wsparcia w tym 8 dzieci,
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pomocą i wsparciem objęto 3 osoby, które doświadczały przemocy nie zgłosiły się osoby, które
stosowały przemoc.
Tabela nr 8. Liczba szkoleń specjalistycznych i uczestników w latach 2016-2020
2016
2017
2018
2019
Rok:

2020
(I-VI)

6

2

6

7

3

3

1

1

2

0

3

1

5

5

3

17

29

15

20

3

0

1

0

4

6

2

1

1

0

0

Łączna liczba szkoleń

W tym: wewnętrzne

zewnętrzne

Łączna liczba uczestników

Liczba spotkań superwizyjnych

Liczba spotkań specjalistów
(wymiana dobrych praktyk)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z prowadzonej dokumentacji OPS w Sułkowicach

Jak wynika z tabeli nr 7 liczba szkoleń dla specjalistów, którzy zajmują się problemem
przemocy utrzymuje się od lat na stałym poziomie (z wyjątkiem 2017 r., kiedy tylko odbyły się
2 szkolenia). Znacznie spadła liczba spotkań profesjonalistów w zakresie wymiany dobrych
praktyk.

2.2 Dane wynikające z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów szkół
podstawowych z Gminy Sułkowice
W 2020 roku w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sułkowice została
przeprowadzona ankieta, która dotyczyła problemu przemocy. Respondentami byli uczniowie
klas V do VIII. Łączna liczba osób, które wzięły udział w badaniach ankietowych wyniosła
578.

20
Id: 98F32622-94E7-46D0-BFA6-FA8CCAE81A31. Podpisany

Strona 20

Wykres nr 3. Podział na uczniów poszczególnych klas względem łącznej liczby uczniów

21%

14%

V klasy szkoły podstawowej
VI klasy szkoły podstawowej

27%

38%

VII klasy szkoły podstawowej
VIII klasy szkoły podstawowej

Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy.

Jak widać na powyższym wykresie największą grupę stanowili uczniowie klas VII - 38%
wszystkich ankietowanych, następnie uczniowie klas VI – 27% i uczniowie klas VIII – 21%.
Najmniej wśród respondentów było uczniów klas V - 14%.
Uczniowie na początek zostali zapytani o to, czy doświadczają kar fizycznych (bicia) ze
strony rodziców.
Wykres nr 4. Odpowiedzi na pytanie „Czy rodzice biją Cię za karę?”

11%
Nie
Tak
89%

Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy.

Na powyższym wykresie wskazano, że 89% uczniów odpowiedziało negatywnie na
pytanie o to czy ich rodzice biją ich za karę, natomiast 11% przyznało, że ich rodzice stosują
kary fizyczne.
21
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W następnym pytaniu uczniowie zostali zapytani o to, jakich form przemocy doświadczają
najczęściej ze strony swoich rodziców.
Wykres nr 5. Odpowiedzi na pytanie „Która z wymienionych form przemocy wydarzyła się kiedykolwiek
w twojej rodzinie?”
80
69

70
60
50
40
30

36
26

23

20

20
11
10
0
bicie

groźby

policzkowanie

poniżanie

popychanie i
szarpanie

wyzwiska

Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy.

Jak widać na powyższym wykresie formą przemocy, która najczęściej dotyka uczniów są
wyzwiska – 69 uczniów wskazało, że zdarzają się one w ich rodzinie. Na drugim miejscu
pojawia się poniżanie, którego doświadcza 36 uczniów, 26 respondentów stwierdziło, że
doświadcza bicia, 23 wskazało, że w ich rodzinie zdarzają się groźby, 20 doświadczyło
popychania i szarpania, a 11 policzkowania.
W kolejnym pytaniu uczniowie zostali zapytani o to czy ktoś w ich domu stosuje przemoc.
Wykres nr 6. Odpowiedzi na pytanie „Czy ktoś w twoim domu stosuje przemoc?”

13%
Nie
87%

Tak

Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy.
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Wykres nr 4 pokazuje, że 87% uczniów odpowiedziało, iż w ich domu nikt nie stosuje
przemocy, natomiast 13% przyznało, że któryś z domowników jej się dopuszcza.
Ankietowani zostali w kolejnym pytaniu zapytani o to, kto w ich domu jest osobą
najczęściej stosującą przemoc.
Wykres nr 7. Odpowiedzi na pytanie „Kto w Twoim domu stosuje przemoc?
9

8

8
7
6
5

4

4

3

3

brat

mama

3
2
1
0
siostra

tata

Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy.

Wykres przedstawiony powyżej wskazuje, że 8 uczniów odpowiedziało, iż osobą
najczęściej stosującą przemoc jest ojciec (8 respondentów), następnie siostra (4 respondentów)
oraz brat i mama (po 3 respondentów).
W kolejnym pytaniu zapytano uczniów o to, gdzie najczęściej spotykali się
z zachowaniami przemocowymi – uczniowie mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
Wykres nr 8. Odpowiedzi na pytanie „Gdzie najczęściej zetknąłeś/aś się z przemocowymi zachowaniami?”
40%

38%

35%
30%

29%

30%
25%

20%
20%
15%
10%
5%

3%

2%

0%
Dom

Gry komputerowe

Inne

Internet

Szkoła

Telewizja

Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy.
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Jak można zauważyć na przedstawionym wykresie, ankietowani uczniowie najczęściej
spotykali się z przemocą w telewizji – 38% uczniów. Kolejnym miejscem, gdzie respondenci
stosunkowo często mają kontakt z przemocą jest Internet –30% uczniów, gry komputerowe –
29% uczniów oraz szkoła – 20% pytanych. Na ostatnim miejscu uplasował się dom – 2%
uczniów, 3% uczniów spotyka się z przemocą w innych niewskazanych w ankiecie miejscach.
Następnie ankietowane dzieci zapytano o to czy dysponują wiedzą na temat tego, gdzie
można zwrócić się o pomoc w sytuacji doświadczenia przemocy.
Wykres nr 9. Odpowiedzi na pytanie „Czy wiesz, gdzie zgłosić się o pomoc w sytuacji, kiedy ktoś lub ty
sam doświadczysz przemocy?”

11%

89%

Nie
Tak

Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy.

Wykres nr 7 wskazuje wyraźnie, że zdecydowana większość uczniów, bo aż 89% z nich
wie, gdzie można szukać pomocy w wypadku doznawania przemocy a 11% uczniów
stwierdziło natomiast, że nie posiada takiej wiedzy.
Ostatnie pytanie zadane uczniom miało na celu sprawdzić do kogo zwróciliby się, gdyby
ktoś ich krzywdził, można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
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Wykres nr 10. Odpowiedzi na pytanie „Gdyby ktoś Cię krzywdził, do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się
o pomoc?”
80%

73%

70%
60%
50%
38%

40%

30%

28%

30%

22%

20%
10%

14%
5%

4%

0%
inne

kolega lub
koleżanka

ksiądz

nauczyciel nie powiem
w szkole nikomu, bo
się boję

osoba z
rodziny

pedagog w
szkole

policjant

Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy.

Najwięcej uczniów (73%) udzieliło odpowiedzi, że w razie doznawania krzywdy
zwróciliby się po pomoc do kogoś z rodziny. Kolejną najczęściej pojawiającą się odpowiedzią
był nauczyciel w szkole (38% uczniów) oraz pedagog (30%). Nieco mniej pytanych
stwierdziło, że zwróciłoby się do kolegi/koleżanki (28% osób) i do policjanta (22% osób).
Najrzadziej wskazywano księdza (4% uczniów), a 5% osób stwierdziło, że zwróciłoby się do
innej, nie wskazanej konkretnie w ankiecie osoby. Natomiast 14% uczniów odpowiedziało, że
nie powiedziałyby nikomu o doznawanej przemocy.

2.3 Dane wynikające z ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców
Gminy Sułkowice
Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził również badania dotyczące problemu
przemocy wśród dorosłych mieszkańców gminy Sułkowice. Łącznie przepytano 235 osób
w tym 173 kobiety i 62 mężczyzn. Średnia wieku wyniosła 46 lat.
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Wykres nr 11. Wykształcenie respondentów
2%
12%
podstawowe
38%

średnie

48%
wyższe
zasadnicze zawodowe

Źródło: Opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Na powyższym wykresie przedstawiono rozkład wykształcenia wśród ankietowanych. Jak
widać najwięcej z nich posiada wykształcenie wyższe – 48%. Wykształcenie średnie posiada
38% badanych, zasadnicze zawodowe – 12%, a tylko 2% wykształcenie podstawowe.
Na początku ankiety zadano respondentom pytanie o to, które ze wskazanej listy zachowań
uważają oni za przemoc.
Wykres nr 12. Liczba respondentów uznająca wybrane formy zachowania za przemoc

235

223

221

212
197

187

204

200
158

120

124

133
119

Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.
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Wśród 5 najczęściej zaznaczanych odpowiedzi znalazły się kolejno: bicie (235
ankietowanych), duszenie (223 ankietowanych), szarpanie (221 ankietowanych), przypalanie
(212 ankietowanych) oraz wyzwiska (204 osoby). Najrzadziej zaznaczanymi odpowiedziami
były: przeglądanie cudzej korespondencji (124 osoby), odtrącenie (120 osób) i zaniedbanie
(119 osób).
W pytaniu numer 3 respondenci mieli za zadanie wybrać, które ze wskazanych stwierdzeń
uważają za prawdziwe i się z nimi zgadzają – mogli wybrać więcej niż jedno stwierdzenie.
Wykres nr 13. Liczba respondentów uznająca poszczególne stwierdzenia dotyczące przemocy za
prawdziwe

3%

przemoc domowa jest sprawą prywatną każdej rodziny
przemoc dotyczy tylko rodzin patologicznych z
marginesu społecznego

4%

kobiety same prowokują agresywne zachowania u
swoich mężów

5%

istnieją sytuacje w których przemoc jest
usprawiedliwiona

8%
24%

nie zgadzam się z żadnym z powyższych stwierdzeń

26%

dla dobra dzieci powinno się znosić przemoc w rodzinie
stosowanie kar fizycznych przez rodziców powinno być
zakazane

65%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Najczęściej wybieranym przez mieszkańców Gminy Sułkowice stwierdzeniem było to, że
stosowanie kar fizycznych przez rodziców powinno być zakazane. Taką odpowiedź wskazało
aż 65% ankietowanych.
Kolejnym wybieranym stwierdzeniem było: „Dla dobra dzieci powinno się znosić przemoc
w rodzinie” – tę odpowiedź zaznaczyło 26% respondentów. Natomiast 24% osób zaznaczyło,
iż nie zgadza się z żadnym ze stwierdzeń, a 8% osób wskazało, że według nich istnieją sytuacje
w których przemoc jest usprawiedliwiona. Zdaniem 5% badanych prawdziwe jest stwierdzenie,
że kobiety same prowokują agresywne zachowania u swoich mężów.
Następna poruszona w ankiecie kwestia dotyczyła tego z jakimi rodzajami przemocy
spotykają się mieszkańcy gminy na co dzień. Tutaj również można było wybrać kilka
odpowiedzi.
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Wykres nr 14. Liczba respondentów spotykająca się w życiu codziennym z poszczególnymi formami
przemocy
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Źródło: Opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Większość ankietowanych osób udzieliła odpowiedzi, że nie spotyka się z żadnymi
formami przemocy – 65% osób. Natomiast 26% badanych przyznało, że spotyka się z przemocą
psychiczną, 22% osób wskazało na przemoc fizyczną, 11% na ekonomiczną, a najmniej, czyli
6% osób miało do czynienia z przemocą o charakterze seksualnym.
Kolejna część ankiety dotyczyła potencjalnych przyczyn występowania przemocy. Osoby
ankietowane zostały zapytane, które czynniki mają największy wpływ na jej pojawienie się –
można było wybrać kilka odpowiedzi.
Wykres nr 15. Liczba respondentów uznających wybrane czynniki za mające największy wpływ na
wystąpienie przemocy
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Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Na wykresie nr 5 widać wyraźnie, iż respondenci za główną przyczynę wystąpienia
przemocy uważają alkoholizm lub inny nałóg – tę odpowiedź wybrało aż 77% badanych.
Kolejnym istotnym dla nich powodem jest nieumiejętność radzenia sobie ze stresem – 54%
odpowiedzi. Natomiast 45% osób winnym przemocy uznało wzorce wyniesione z domu
rodzinnego, 39% wskazało na oglądanie filmów i granie w gry zawierające przemoc. Z kolei
choroba psychiczna jest głównym powodem występowania przemocy według 35% osób, 23%
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wini za nią cechy charakteru. Niskie wykształcenie dla 8% badanych może być przyczyną
przemocy.
Badani z Gminy Sułkowice zostali również zapytani o to, w jakich rodzinach ich zdaniem
najczęściej dochodzi do przemocy.
Wykres nr 16. Procent badanych uznających, że w danym typie rodziny najczęściej dochodzi do przemocy
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Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Najwięcej badanych uznało, że według nich charakter rodziny nie ma znaczenia dla
wystąpienia zjawiska przemocy, 26% zaznaczyło odpowiedź, iż przemoc dotyczy najczęściej
rodzin patologicznych, po 5% wskazało na rodziny niepełne oraz ubogie, a 4% na wielodzietne.
Respondenci następnie odpowiadali na pytanie czy spotkali z przypadkami przemocy
w naszej gminie.
Wykres nr 17. Procent ankietowanych, którzy spotkali się z przypadkami przemocy na terenie gminy
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Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.
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Wykres 7 obrazuje, iż najwięcej osób odpowiedziało, że nie zna przypadków
wsytępowania przemocy na terenie gminy Sułkowice a 27% ankietowanych wskazało
natomiast, że słyszało o takich przypadkach. Tyle samo osób przyznało, że osobiscie zna
przypadki występowania przemocy na terenie gminy.
Wykres nr 18. Odpowiedź na pytanie, gdzie respondenci najczęściej spotykają się z przemocą
80

73

70
60
50
40
30

26

23

20
10
0
osób z Pana/i pracy

osób z Pana/i rodziny

osób z Pana/i sąsiedztwa

Żródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Mieszkańcy, którzy zaznaczyli, iż spotkali się z przypadkami przemocy zostali zapytani
również o to, kogo ta przemoc dotyczyła.
Na powyższym wykresie można zauważyć, że zdecydowana większość przypadków
przemocy z którymi zetknęli się ankietowani dotyczyła osób z sąsiedztwa – 73 osoby udzieliły
takiej odpowiedzi. Natomiast 26 mieszkańców miało do czynienia z przypadkami przemocy
w pracy, a 23 wśród osób z rodziny.
Kolejne zadane ankietowanym pytanie dotyczyło tego, kto najczęściej był ofiarą przemocy
w znanych im przypadkach.
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Wykres nr 19. Odpowiedź na pytanie, kto najczęściej był ofiarą przemocy
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Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Wykres nr 9 pokazuje, że w zdecydowanej większości przypadków znanych
respondentom, ofiarą przemocy był współmałżonek. Zdecydowanie mniej osób – 27,
przyznało, że spotkało się z sytuacją przemocy wobec dziecka, 22 osoby wskazały na przemoc
wobec osoby starszej, a najmniej osób wie o przypadkach przemocy wobec osoby
niepełnosprawnej.
Wykres nr 20. Odsetek osób, które doświadczyły przemocy fizycznej
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Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Na kolejnym wykresie, zostały przedstawione odpowiedzi osób doświadczających
przemocy „kto był jej sprawcą”.
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Wykres nr 21. Liczba ankietowanych, którzy wskazali poszczególne osoby jako sprawców przemocy
fizycznej
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Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Wykres 11 pokazuje, że 16 ankietowanych odpowiedziało, iż sprawcą przemocy był
rodzic, 12 wskazało na współmałżonka, a 4 udzieliło odpowiedzi, że przemocy dopuściło się
dziecko natomiast 3 osoby wskazały, że sprawcą przemocy był sąsiad.
Następnie zapytano ankietowanych, jak często dochodziło do aktów przemocy.
Wykres nr 22. Częstotliwość występowania aktów przemocy w rodzinach respondentów
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Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Najwięcej osób odpowiedziało, że przemocy doświadczało kilka razy w miesiącu – 16
osób, 13 wskazało, że dochodziło do niej raz, dwa razy w roku. Przemocy raz, dwa razy na pół
roku doświadczało 7 osób, a 6 osób raz w miesiącu.
W kolejnym pytaniu respondenci odpowiadali, czy kiedykolwiek doświadczyli przemocy
psychicznej.
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Wykres nr 23. Odsetek osób, które doświadczyły przemocy psychicznej
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Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Przedstawiony powyżej wykres obrazuje, że większość to jest 79% respondentów
odpowiedziała, iż nie byli nigdy ofiarami przemocy psychicznej, 17% przyznało, że
doświadczyło tego typu przemocy w przeszłości, natomiast 4% doświadczało i nadal
doświadcza przemocy psychicznej.
Następnie te osoby, które były ofiarami przemocy psychicznej udzieliły odpowiedzi na
pytanie kto był jej sprawcą.
Wykres nr 24. Liczba ankietowanych, którzy wskazali poszczególne osoby jako sprawców przemocy
psychicznej
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Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Odpowiedzi ankietowanych przedstawiały się następująco: 19 osób odpowiedziało, że
sprawcą przemoc był współmałżonek, 14 wskazało na rodzica, 10 osób wymieniło sąsiada a 3
osoby dziecko.
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Zapytano również o to jak często dochodziło do aktów przemocy psychicznej. Wyniki
obrazuje wykres numer 15.
Wykres nr 25. Częstotliwość występowania aktów przemocy w rodzinach respondentów
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Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Najczęściej udzielaną odpowiedzią (31% badanych) było, że do przemocy psychicznej
dochodzi kilka razy w miesiącu. Natomiast 28% odpowiedziało, że sytuacje takie mają miejsce
raz, dwa razy w roku, 24% przyznało, że dochodzi do nich raz, dwa razy na pół roku, a 17%
powiedziało, że doświadcza przemocy psychicznej raz w miesiącu.
Następnym poruszonym w ankiecie tematem była kwestia uzyskiwania pomocy w razie
wystąpienia przemocy. Respondenci odpowiadali na pytanie do kogo lub do jakiej instytucji by
się zgłosili, gdyby jej doświadczyli – mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Wykres nr 26. Liczba osób, które udałyby się do poszczególnych instytucji w razie doświadczenia przemocy
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Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.
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Instytucją, która była najczęściej wybierana przez respondentów była policja –
w przypadku bycia ofiarą przemocy 145 osób zgłosiłoby się do policji w celu uzyskania
pomocy. Kolejnym miejscem, które zostało zaznaczone przez 97 ankietowanych była pomoc
społeczna, 60 osób szukałoby pomoc w organizacjach pozarządowych czy dzwoniąc na telefon
zaufania, 12 osób stwierdziło, że nie szukałoby pomocy w żadnej instytucji, a 10 udałoby się
w takiej sytuacji do parafii. Natomiast 15 osób powiedziało, że wybrałoby inną, nie wskazaną
w ankiecie instytucję.
W ostatniej części ankiety respondenci zostali zapytani wprost o to, czy zdarzało się im
stosować przemoc wśród swoich najbliższych. Odpowiedzi zostały przedstawione na 3
poniższych wykresach.
Wykres nr 27. Liczba osób, którym zdarzało się stosowanie kar fizycznych wobec dzieci lub innych
członków rodziny
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Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Kar fizycznych wobec członków rodziny nigdy nie stosowało 206 osób, natomiast 27 osób
przyznało, że dopuszczało się tego typu czynów.
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Wykres nr 28. Liczba osób, którym zdarzało się w przypływie złości niszczyć własność bliskiej osoby.

Tak

11

Nie
Tak

Nie

220

0

50

100

150

200

250

Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

Powyższy wykres pokazuje, że 220 respondentów twierdzi, że nigdy w przypływie złości
nie zniszczyło własności bliskiej osoby, natomiast 11 osób dokonało takiego czynu.
Wykres nr 29. Liczba osób, którym zdarzało się ograniczać kontakt współmałżonka z bliskimi,
przyjaciółmi, znajomymi
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Źródło: opracowanie OPS w Sułkowicach, na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy
Sułkowice.

W ostatnim pytaniu 222 osoby stwierdziły, że nie zdarzało im się nigdy ograniczać
kontaktu współmałżonka z bliskimi i znajomymi, 8 respondentów przyznało, że takie sytuacje
miały miejsce.
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ROZDZIAŁ III
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
3.1 Podsumowanie i wnioski
1) dzieci i młodzież przyznają, że najczęściej z zachowaniami przemocowymi mają kontakt
poprzez telewizję, Internet i gry komputerowe. Należy zauważyć, że czas pandemii to okres,
kiedy dzieci zdecydowanie więcej czasu spędzają w świecie wirtualnym, a tym samym są
bardziej narażone na wpływ przemocy;
2) uczniowie często wskazują na występowanie przemocy psychicznej ze strony rodziców
w postaci wyzwisk i poniżania. Przyczyną tego stanu rzeczy są w dużej mierze trudności
w komunikacji pomiędzy dziećmi, a dorosłymi. Ważne jest w tym kontekście wsparcie dla
rodzin w postaci treningów komunikacji interpersonalnych, itp.;
3) niepokojący jest fakt, że 13% dzieci i młodzieży doznaje przemocy w domu. Większość
z ankietowanych uczniów odpowiedziała, że jej sprawcą jest ojciec. Wymaga to objęcia
mężczyzn szczególnym wsparciem i oddziaływaniami profilaktycznymi, terapeutycznymi;
4) 11% ankietowanej młodzieży przyznaje, że rodzice stosują przemoc fizyczną za karę.
Natomiast dorośli respondenci w większości zgadzają się ze stwierdzeniem, że stosowanie kar
fizycznych przez rodziców powinno być prawnie zakazane. Widać zatem, iż mimo deklaracji,
w podświadomości dorosłych respondentów bicie, nadal funkcjonuje jako forma
wychowawcza, co może obrazować, problem ze znalezieniem odpowiednich środków
wychowawczych nienoszących znamion przemocy;
5) zdecydowana większość dzieci i młodzieży deklaruje znajomość instytucji świadczących
wsparcie. W razie wystąpienia przemocy jako osoby zaufane, do których zwróciliby się
o pomoc wskazali przede wszystkim rodzinę, a w następnej kolejności nauczyciela oraz
pedagoga. Dlatego, tak ważne jest, aby nadal edukować rodziców oraz kadrę pedagogiczną.
Należy też zwrócić uwagę, że w czasie nauczania zdalnego kontakt indywidualny
z nauczycielami jest utrudniony, dlatego istnieje ryzyko, że dzieci i młodzież mogą pozostawać
bez wsparcia;
6) dorośli respondenci zdecydowanie klasyfikują zachowania przemocowe związane z agresją
fizyczną (bicie, duszenie, szarpanie, przypalanie). Na przejawy przemocy psychicznej
wskazało znacznie mniej osób (wyzwiska, szantażowanie, krzyk i inne). Jednak porównując te
dane do tych uzyskanych w badaniu z 2015 r. widać u mieszkańców gminy większą
świadomość występowania przemocy psychicznej i jej konsekwencji. Nadal ważna jest
profesjonalna edukacja społeczeństwa w tym zakresie;
7) 26% dorosłych respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że dla dobra dzieci powinno
się znosić przemoc w rodzinie. Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ bierność członków
rodziny dotkniętych przemocą może skutkować bezpośrednim zagrożeniem życia. W dalszej
perspektywie brak reakcji na przemoc powoduje u dzieci utrwalanie negatywnych wzorców
funkcjonowania rodziny;
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8) według ankietowanych najczęściej przemoc w rodzinie związana jest z nadużywaniem
alkoholu przez jednego z członków rodziny, wskazało tak aż 77% ankietowanych. Natomiast
54% respondentów uważa, że brak umiejętności radzenia sobie ze stresem jest istotnym
czynnikiem mającym wpływ na występowanie przemocy. Bardzo ważna jest zatem
profilaktyka uzależnień wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także oddziaływania
terapeutyczne poprzez programy korekcyjno – edukacyjne, konsultacje specjalistów
i współpraca służb;
9) z danych pozyskanych od instytucji wynika, że wzrasta liczba wniosków składanych do
komisji alkoholowej, co można odczytać jako wzrost świadomości społecznej w temacie
uzależnień oraz wysokie zaufanie do instytucji w tej kwestii;
10) z przeprowadzonych ankiet wynika, że respondenci są coraz bardziej świadomi faktu, że
nie ma jednego modelu rodziny, w której najczęściej występuje przemoc. Rozumieją oni, że
może ona dotykać każdego bez względu na status społeczny, materialny i wykształcenie.
Dlatego też działania edukacyjne, informacyjne powinny być kierowane do wszystkich
mieszkańców gminy;
11) jak wynika z rozmów przeprowadzanych w grupach roboczych, dużym
niebezpieczeństwem jest powielanie destrukcyjnych zachowań zaczerpniętych z Internetu,
seriali, programów rozrywkowych i mediów społecznościowych. Zanik autorytetów i chęć
natychmiastowego zaspakajania potrzeb, są czynnikami ryzyka wystąpienia zachowań
przemocowych;
12) respondenci wykazują (54 % ankietowanych), że spotykają się z zachowaniami
przemocowymi na terenie gminy, większość z nich wskazuje, że przemoc dotyczy osób
z sąsiedztwa a najczęściej jako ofiara przemocy wskazywany jest współmałżonek;
13) według dorosłych respondentów instytucjami do których udaliby się w razie wystąpienia
przemocy jest przede wszystkim policja - 62% oraz pomoc społeczna – 41%. Najmniej
rozpoznawalną instytucją świadczącą pomoc osobom doświadczającym przemocy jest kościół
- 4%. Ważna jest dalsza edukacja zarówno policji, pracowników socjalnych jak i innych służb,
które są powołane do udzielania wsparcia i pomocy rodzinom zagrożonym przemocą;
14) jak wykazują dane statystyczne pozyskane od instytucji działających na terenie gminy liczba rodzin, osób, korzystających ze wsparcia i pomocy utrzymuje się na podobnym
poziomie. Wzrasta jednak liczba osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa, może to być spowodowane potrzebą utrzymywania anonimowości;
15) według Zespołu Interdyscyplinarnego najskuteczniejszą formą pomocy dla osób
doświadczających przemocy są grupy wsparcia. Tworzenie tych grup w lokalnym środowisku
powoduje opór, gdyż osoby nie są anonimowe;
16) zespół zauważa, że najskuteczniejszą formą wsparcia dla osób stosujących przemoc są
programy korekcyjno – edukacyjne. Dostęp do nich jest ograniczony, ponieważ programy te są
realizowane zbyt rzadko;

38
Id: 98F32622-94E7-46D0-BFA6-FA8CCAE81A31. Podpisany

Strona 38

17) dzieci, które są świadkami przemocy również ponoszą jej konsekwencje, nawet gdy nie są
one jej bezpośrednimi ofiarami. Z informacji uzyskanych od grup roboczych wynika, że osoby,
które doświadczają bądź stosują przemoc, nie są tego świadome;
18) rozmowy przeprowadzone w grupach roboczych wskazują, na złą kondycję współczesnych
rodzin. Ich członkowie, często mają problem z utrzymywaniem bliskich więzi, nie potrafią się
komunikować, nie znają sposobów na wspólne spędzanie czasu. Wymagają wsparcia, które
pozwoli im lepiej realizować swoje role małżeńskie i rodzicielskie;
19) według informacji członków Zespołu Interdyscyplinarnego problemem dla osób
doznających przemocy jest obligatoryjne powiadamianie Sądu Rodzinnego o wszczęciu
procedury Niebieskiej Karty, które w konsekwencji może doprowadzić do ograniczania praw
rodzicielskich, a co za tym idzie - opór przed zgłaszaniem problemów do instytucji;
20) z danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej liczba szkoleń dla specjalistów,
którzy zajmują się problemem przemocy utrzymuje się od lat na stałym poziomie. Przede
wszystkim ze szkoleń wewnętrznych korzystają członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Znacznie spadła liczba spotkań profesjonalistów
w zakresie wymiany dobrych praktyk, przyczyną może być brak lidera w zorganizowaniu
takich spotkań i brak funduszy.
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ROZDZIAŁ IV
ANALIZA SWOT
Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron oraz badania
szans i zagrożeń, jakie stoją przed organizacją. Jest oparta na klasyfikacji dzielącej wszystkie
czynniki mające wpływ na obecną i przyszłą pozycję organizacji.
Analiza SWOT polega na podzieleniu zebranych informacji na cztery grupy (cztery
kategorie czynników strategicznych):


S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę,



W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę,



(Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany,



T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany
niekorzystnej.

Wykorzystując analizę SWOT do diagnozowania i analizy otoczenia zewnętrznego
i wewnętrznego danego obszaru problemowego, przeprowadza się trzy etapy postępowania:


identyfikację i analizę: silnych i słabych stron;



identyfikację i analizę: szans i zagrożeń;



określenie strategicznej sytuacji w rozwiązywaniu problemu społecznego.

4.1 Wewnętrzne cechy Gminy Sułkowice– mocne i słabe strony
Mocne strony
1. Gotowość do współpracy między
instytucjonalnej.
2. Umiejętność reagowania w sytuacjach
kryzysowych.
3. Dobra znajomość środowiska przez
pracowników socjalnych.
4. Kampanie społeczne i projekty zapobiegające
występowaniu niekorzystnym zjawiskom.
5. Stosowanie procedury „Niebieskiej karty” przez
pomoc społeczną oraz policję.
6. Liczne kampanie społeczne i projekty dotyczące
przemocy i uzależnień.
7. Sprawnie działający Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
8. Dobrze działający Punkt Konsultacyjny dla ofiar
i sprawców przemocy.
9. Działalność Gminnej Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt
Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
oraz grupa AA.

Słabe strony
1. Alkoholizm wśród mieszkańców – społeczne
przyzwolenie na spożycie alkoholu.
2. Brak specjalistów do terapii rodzin.
3. Małe zaangażowanie mieszkańców w problemy
rodzin dysfunkcyjnych.
4. Zbyt słabe zaangażowanie się osób decyzyjnych
w problem przemocy w rodzinie
5. Niska świadomość społeczna w zakresie zjawiska
przemocy w rodzinie.
6. Funkcjonujące w środowisku lokalnym mity
i stereotypy na temat zjawiska przemocy oraz
powielanie negatywnych wzorców.
7. Brak ciągłości prowadzonych programów
korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących
przemoc.
8. Niewystarczające fundusze na profilaktykę dla
instytucji.
9. Zbyt mała ilość programów profilaktycznych
z zakresu przeciwdziałania przemocy.
10. Niedostateczna wiedza przedstawicieli instytucji
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
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10. Realizacja Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Sułkowice na
lata 2021 – 2028 uwzględniająca problem
przemocy w rodzinie.

przemocy w rodzinie o wzajemnych kompetencjach,
zapleczu.
11. Niewystarczająca liczba szkoleń dla
poszczególnych grup zawodowych w zakresie
diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz
postępowania z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie
a także szkoleń interdyscyplinarnych.

4.2 Zewnętrzne cechy Gminy Sułkowice – szanse i zagrożenia
Szanse
1. Opracowanie procedur systemowej
i międzyinstytucjonalnej pomocy ofiarom
przemocy.
2. Wprowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”.
3. Kampanie i programy informacyjno – edukacyjne
wpływające na wzrost świadomości społecznej na
temat przemocy oraz możliwości uzyskania
wsparcia.
4. Możliwość pozyskania środków finansowych na
podejmowanie działań.
5. Zmiany legislacyjne mające na celu poprawę
skuteczności ochrony ofiar przemocy oraz
ułatwienie izolacji sprawców przemocy od ofiar.
6. Oferta szkoleniowa dostosowana do potrzeb osób
zawodowo i społecznie wspierających rodziny
problemowe.
7. Większa świadomość społecznych przekonań na
temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz metod
przeciwdziałania.

Zagrożenia
1. Stereotypy wizerunku osoby doświadczającej
przemocy.
2. Zmienność przepisów prawa, brak jasnych
uregulowań.
3. Rozluźnienie więzi rodzinnych i społecznych oraz
rozpad rodzin.
4. Wzrost przemocy w komunikacji społecznej oraz
mediach (Internet, TV, gry komputerowe itp.).
5. Wzrost zachowani patologicznych wśród dzieci
i młodzieży.
6. Narastający problem uzależnień.
7. Wzrost biurokracji.
8. Wzrost chorób społecznych oraz cywilizacyjnych.
9. Bezradność i bierność rodzin
w rozwiązywania własnych problemów.
10. Bierność świadków przemocy w rodzinie.
11. Niedostateczne wykorzystanie przez organy
ściągania i wymiar sprawiedliwości już istniejących
przepisów prawnych (np. zobowiązanie do udziału
w programach korekcyjno-edukacyjnych).
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ROZDZIAŁ V
ZASOBY GMINY SUŁKOWICE UMOŻLIWIAJĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PRZEMOCY W RODZINIE
5.1 Mapa zasobów partnerstwa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Sułkowice
Nazwa instytucji

Cele

Odbiorcy

Udział w rozwiązaniu problemu

Wkład do partnerstwa

1. Przychodnia Medycyny
Rodzinnej w Sułkowicach;
VITAMED w Sułkowicach;
SPZOZ w Myślenicach.

1. Zapewnienie podstawowej opieki 1. Mieszkańcy Gminy
zdrowotnej.
Sułkowic

1. Reagowanie na oznaki przemocy (pomoc
medyczna, informacja).
2. Informowanie o skutkach przemocy.
3. Zaświadczenia lekarskie.
4. Założenie i realizacja „Niebieskiej
Karty”.

1. Pomoc medyczna.
2. Informowanie o możliwościach
uzyskania pomocy poza medycznej.
3. Zaangażowanie personelu
w przeciwdziałanie zjawisku przemocy.

2. Placówki oświatowe na terenie
Gminy Sułkowice.

1. Kształcenie, wychowanie
i opieka.

1. Dzieci i ich rodzic

1. Pomoc dziecku.
2. Pomoc dla rodziców.
3. Profilaktyka przemocy.
4. Bezpośredni kontakt z dziećmi
i rodzicami.
5. Wczesna interwencja.
6. Założenie i realizacja „Niebieskiej
Karty”.

1. Zagospodarowanie czasu wolnego.
2. Zaangażowanie pedagogów
i nauczycieli.
3. Kontakt z rodzicami – możliwość
przekazywania informacji.
4. Dystrybucja ulotek, plakatów.
5. Szkolenia i porady.

3. Komenda Policji
w Myślenicach.

1. Wyeliminowanie zjawiska
przemocy w rodzinie.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa
osobom doznającym przemocy.
3. Postępowanie wobec osób
stosujących przemoc.

1. Osoby doznające
przemocy: dorośli
i dzieci.
2. Osoby stosujące
przemoc.

1. Bezpośredni, często pierwszy kontakt ze
stronami konfliktu.
2. Możliwość izolowania osób stosujących
przemoc.
3. Możliwość zapewnienia bezpieczeństwa
osobom doznającym przemocy.
4. Założenie i realizacja „Niebieskiej
Karty”.

1. Autorytet policji.
2. Znajomość historii rodziny.
3. Możliwość pozyskiwania informacji.
4. Instrumenty prawne.
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1. Pomoc socjalna.
2. Pomoc finansowa.
3. Możliwość pozyskiwania informacji.
4. Współpraca z innymi instytucjami oraz
organizacjami pozarządowych.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sułkowicach.

1. Wsparcie rodzin znajdujących się 1. Mieszkańcy Gminy
Sułkowice.
w sytuacji kryzysowej.
2. Współdziałanie z innymi
instytucjami.
3. Realizacja zadań wynikających
z ustawy o pomocy społecznej.

1. Możliwość dotarcia do osób doznających
przemocy i ich rodzin.
2. Rozeznanie środowiska.
3. Możliwość przeprowadzania wywiadów
środowiskowych i założenie „Niebieskiej
Karty”.
4. Realizacja zadań z zakresu ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

5. Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Sułkowicach.

1. Wsparcie rodzin znajdujących się 1. Mieszkańcy Gminy
w sytuacji kryzysowej w związku
Sułkowice.
z występowaniem problemu
alkoholowego i związanej z tym
przemocy.
2. Uruchomienie procedury.
3. Zobowiązania do leczenia
odwykowego.

1. Profilaktyka i podniesienie świadomości 1. Udzielenie pomocy psychospołecznej
społecznej w zakresie rozwiązywania
i prawnej a w szczególności ochrony
problemów alkoholowych i związanej z
przed przemocą w rodzinie.
tym przemocy domowej.
2. Inne działania mające na celu
przeciwdziałanie występowaniu przemocy,
narkomanii i problemów alkoholowych
w rodzinie.
3. Założenie i realizacja „Niebieskiej
Karty”.

6. Świetlica Środowiskowa
w Sułkowicach.

1. Opieka i wspomaganie rozwoju
dziecka.
2. Rozwijanie zainteresowań.
3. Pomoc w nauce.
4. Współpraca z rodziną.

1. Dzieci i młodzież
szkolna od 7 – 15 roku
życia.

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
2. Tworzenie sytuacji przeciwstawnych do
doświadczeń urazowych dzieci.
3. Pedagogizacja i poradnictwo dla
rodziców.

1. Oddziaływanie profilaktyczne,
edukacyjne, informacyjne.
2. Zagospodarowanie czasu wolnego –
organizowanie półkolonii w okresie
zimowym i letnim.

7. Sułkowicki Ośrodek Kultury.

1. Tworzenie warunków do
bezpiecznego spędzania wolnego
czasu.

1. Mieszkańcy Gminy
Sułkowice.

1. Zapobieganie i profilaktyka poprzez:
edukację; zajęcia plastyczne i inne;
wystawy tematyczne w zakresie
uzależnień.

1. Zróżnicowane formy pracy.
2. Zagospodarowanie wolnego czasu.
3. Współpraca z innymi instytucjami:
szkoły, przedszkola, parafie, OPS.

8. Gminna Biblioteka Publiczna
w Sułkowicach.

1. Tworzenie warunków do
bezpiecznego spędzania wolnego
czasu.
2. Gromadzenie, opracowane
i udostępnianie księgozbioru oraz
szeroko pojęta informacja.

1. Mieszkańcy Gminy
Sułkowice.

1. Zapobieganie i profilaktyka poprzez:
edukację; dostęp do fachowej literatury;
wystawy tematyczne w zakresie
uzależnień.

1. Literatura tematyczna.
2. Zagospodarowanie wolnego czasu.
3. Współpraca z innymi instytucjami:
szkoły, przedszkola, parafie, OPS.
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9. Ośrodek Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa
w Myślenicach.

1. Wsparcie rodzin znajdujących się 1. Mieszkańcy Gminy
Sułkowice.
w sytuacji kryzysowej.
2. Zapewnienie tymczasowego
schronienia dla ofiar przemocy.
3. Uruchomienie procedury
zobowiązania do leczenia
uzależnień.

10. Sąd Rejonowy w Myślenicach. 1. Karanie, zwalczanie,
zapobieganie zjawisku przemocy.

1. Mieszkańcy Gminy
Sułkowice.

1. Profilaktyka i podniesienie świadomości
społecznej w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych i związanej z tym
przemocy domowej.
2. Inne działania mające na celu
przeciwdziałanie występowaniu przemocy.

1. Udzielenie pomocy psychologicznej,
pedagogicznej i prawnej
a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.
2. Udzielenie schronienia.

1. Karanie sprawców przemocy.
2. Wydawanie orzeczeń w stosunku do
sprawców przemocy z jednoczesną ochroną
osób pokrzywdzonych.
3. Wydawanie orzeczeń w sprawach
rodzinnych w przedmiocie władzy
rodzicielskiej.

1. Kierowanie orzeczeń do wykonania
i współpraca z policją oraz organizacjami
wykonującymi orzeczenia.
2. Współpraca z ośrodkami terapeutyczno
– leczniczymi, ośrodkami pomocy
społecznej na terenie powiatu.

11. Prokuratura Rejonowa
w Myślenicach.

1. Ściganie i karanie sprawców
1. Mieszkańcy Gminy
przemocy.
Sułkowice.
2. Ochrona dóbr osób
pokrzywdzonych.
3. Kierowanie wniosków o leczenie
odwykowe sprawców przemocy.

1. Prowadzenie oraz podejmowanie decyzji 1. Udzielanie porad stronom
merytorycznych w postępowaniach
postępowania w sprawach przemocy.
przygotowawczych.
2. Działania poza karne.

12. Zespół Kuratorki
w Myślenicach.

1. Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.
2. Wykonywanie orzeczeń sądu.

1. Mieszkańcy Gminy
Sułkowice.

1. Rozmowy pedagogizujące.
2. Kontrola w toku nadzoru sprawców
przemocy.
3. Występowanie do sądu z wnioskami
w sprawach przemocy.

13. Spółdzielnia socjalna
„Podkówka”

1. Tworzenie miejsc zatrudnienia
dla osób w trudnej sytuacji
życiowej, zagrożonych
wykluczeniem społecznym

1. Mieszkańcy Gminy
Sułkowice.

1. Umożliwienie podjęcia pracy osobom,
1. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy
które w związku z wystąpieniem przemocy Społecznej
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
2. Działalności społeczna i oświatowokulturalna na rzecz osób zatrudnionych,
swoich członków, pracowników oraz
środowiska lokalnego

1. Udzielanie porad i wsparcia dla ofiar
i sprawców przemocy.
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14. Parafie w Gminie Sułkowice

1. Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

1. Mieszkańcy Gminy
Sułkowice.

1. Bezpośredni kontakt i rozmowa ze
stronami konfliktu
2. Udzielanie wsparcia duchowego
3. Edukowanie parafian, organizowanie
rekolekcji dla rodzin

1. Autorytet duchownych
2. Współpraca z instytucjami z terenu
gminy

2. Stowarzyszenie Wspomagania
Osób Niepełnosprawnych
„Kolonia”

1. Rozwijanie kontaktów ze
środowiskiem lokalnym
i prowadzenie działań
integracyjnych na rzecz osób
niepełnosprawnych
doświadczających przemocy

1. Mieszkańcy Gminy
Sułkowice.

1. Zapobieganie i profilaktyka przemocy
poprzez: edukację; zajęcia o charakterze
integracyjnym.

1. Współpraca z instytucjami z terenu
gminy
2. Zagospodarowanie wolnego czasu.
3. Oddziaływanie profilaktyczne,
edukacyjne, informacyjne.

3. Kluby sportowe działające na
terenie Gminy Sułkowice

1. Tworzenie warunków do
1. Mieszkańcy Gminy
aktywnego spędzania wolnego
Sułkowice.
czasu
2. Rozwijanie zainteresowań i pasji

1. Zapobieganie i profilaktyka przemocy
poprzez sport

1. Zagospodarowanie wolnego czasu.
2. Współpraca z innymi instytucjami:
szkoły, przedszkola, parafie, OPS.
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ROZDZIAŁ VI
ZADANIA I REALIZACJA PROGRAMU
6.1 Adresaci Programu
Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Sułkowice w tym:
1) ofiar przemocy w rodzinie, w tym:
a) dzieci,
b) współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych,
c) osób starszych,
d) osób niepełnosprawnych;
2) sprawców przemocy w rodzinie;
3) świadków przemocy w rodzinie;
4) przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji
przemocy;
5) społeczności lokalnej.

6.2 Cel główny i cele szczegółowe
Cel główny:
Ograniczanie zjawiska przemocy w Gminie Sułkowice oraz zwiększenie skuteczności
działań w obszarze jej przeciwdziałania.
Cele szczegółowe:
1) zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
2) zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy oraz wsparcia dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie;
3) wzrost skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
4) podnoszenie poziomu kompetencji zawodowych pracowników realizujących zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dalsza współpraca służb
działających w sferze przemocy w celu podniesienia jakości i dostępności
świadczonych usług.
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6.3 Harmonogram Programu, zadania, sposób realizacji, wskaźniki, realizatorzy, termin realizacji
Cel szczegółowy nr 1
Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Lp.

Zadania

Sposób realizacji zadania

Wskaźniki osiągnięcia celu

Realizatorzy i Partnerzy

Termin
realizacji

1.

Prowadzenie akcji edukacyjno1. Organizowanie spotkań edukacyjno–
informacyjnych oraz
informacyjnych i profilaktycznych:
profilaktycznych kierowanych do
1) dla uczniów i rodziców w placówkach
społeczności lokalnej na temat
oświatowych;
zjawiska przemocy w rodzinie,
2) kierowanych do społeczności lokalnej;
sposobów jej przeciwdziałania
3) służących modelowaniu prawidłowych
i możliwości uzyskania pomocy.
funkcji rodziny i wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców;
4) skierowanych do świadków przemocy
poprzez edukowanie o konieczności
i sposobach reagowania na przemoc
w rodzinie.
2. Opracowanie, druk i dystrybucja ulotek,
plakatów skierowanych do mieszkańców oraz
rozpowszechnienie informacji w siedzibach
instytucji na terenie gminy.
3. Organizowanie lub współorganizowanie akcji
edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie.

1. Liczba spotkań informacyjnoedukacyjnych.
2. Liczba akcji/działań społecznych.
3. Wykaz realizowanych programów,
projektów.
4. Rodzaj i liczba rozpowszechnionych
materiałów informacyjnych.
5. Liczba artykułów prasowych.
6. Ilość zamieszczonych informacji na
www.

Podmioty realizujący:
1. OPS/Zespół
Interdyscyplinarny
Partnerzy:
1. Świetlica Środowiskowa
2. Urząd Miejski
3. Placówki oświatowe
4. Parafie

2021-2025

2.

Promowanie i kształtowanie
postaw alternatywnych wobec
przemocy w rodzinie

1. Liczba programów i projektów
profilaktycznych przeciwdziałających
postawom rodzącym przemoc w rodzinie.
2. Liczba osób biorących udział
w działaniach oraz programach
profilaktyczno- edukacyjnych.
3. Liczba zorganizowanych wydarzeń dla
rodzin (pikników, spotkań integracyjnych
itp.)

Podmiot realizujący:
1. OPS/Zespół
Interdyscyplinarny
Partnerzy:
1. Świetlica Środowiskowa
2. Urząd Miejski
3. Placówki oświatowe
4. Parafie
5. NGO
6. Gminna Biblioteka Publiczna

2021-2025

1. Realizacja programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
(nauczycieli, rodziców, opiekunów)
zapobiegającym postawom rodzącym przemoc.
2. Realizacja działań edukacyjnych w zakresie
kształtowania postaw i umiejętności społecznych.
3. Organizowanie aktywnych form spędzania
czasu wolnego sprzyjającego wzmocnieniu więzi
rodzinnych.
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4. Współpraca pomiędzy instytucjami
pomocowymi działającymi w obszarze przemocy
w rodzinie i parafiami z terenu gminy w celu
wprowadzenia elementów edukacji na temat
zjawiska przemocy w rodzinie.

4. Liczba podjętych inicjatyw przez
parafie.

7. SOK

Cel szczegółowy nr 2.
Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy oraz wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Sposób realizacji -działania

Zadania

1.

Rozwój infrastruktury instytucji
udzielających pomocy osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie
oraz wypracowanie zasad
współpracy.

2.

Diagnozowanie problemu
1. Realizacja procedury „Niebieskiej Karty” przez
przemocy, interweniowanie oraz uprawnione podmioty.
reagowanie właściwych służb na
stosowanie przemocy w rodzinie.

1. Liczba rodzin objętych procedurą
Podmiot realizujący:
„Niebieskiej Karty”.
1. Zespół Interdyscyplinarny.
2. Liczba spraw zakończonych w wyniku
ustania przemocy w rodzinie.
3. Liczba spraw zakończonych w wyniku
braku zasadności podejmowanych działań.

2021-2025

3.

Udzielanie pomocy oraz wsparcia 1. Podejmowanie działań przez Zespól
osobom dotkniętym przemocą w Interdyscyplinarny.
rodzinie.

1. Liczba posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego.

2021-2025

1. Doskonalenie prac Zespołu
Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
2. Poszerzenie oferty Punktu Konsultacyjnego
poprzez zwiększenie liczby godzin zatrudnionych
specjalistów.
3. Utworzenie mieszkania chronionego dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.
4. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja zakładki
dotyczącej przeciwdziałania przemocy na stronie
internetowej OPS.
5. Prowadzenie i systematyczne aktualizowanie
bazy instytucji zaangażowanych w pomoc
rodzinom uwikłanym w przemoc.

Wskaźniki osiągnięcia celu
1. Liczba posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego.
2. Liczba godzin pracy zatrudnionych
specjalistów.
3. Liczba utworzonych mieszkań
chronionych.
4. Liczba wejść na stronę internetową.
5. Liczba aktualizacji bazy o instytucjach
pomocowych.
6. Liczba instytucji w bazie.

Realizatorzy i Partnerzy

Termin
realizacji

Lp.

Podmiot realizujący:
1. OPS oraz instytucje z terenu
gminy oraz powiatu.
2. Burmistrz Gminy

Podmiot realizujący:
1. OPS
2. Zespół

2021-2025
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2. Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych dla
osób doznających przemocy.
3. Opracowanie i realizacja programów
terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocy
w rodzinie.
4. Pomoc psychologiczna, prawna, socjalna dla
osób dotkniętych przemocą.
5. Tworzenie grup samopomocowych, grup
wsparcia.
6. Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży
z rodzin zagrożonych przemocą w ramach zajęć
w Świetlicy Środowiskowej.
7. Prowadzenie poradnictwa w szczególności
poprzez działania edukacyjne służące
wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie.
8. Funkcjonowanie telefonu dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie.
9. Kierowanie osób dotkniętych przemocą do
ośrodków wsparcia w celu zapewnienia
bezpiecznego schronienia.
10. Informowanie osób dotkniętych przemocą
o instytucjach i organizacjach oferujących
specjalistyczne formy pomocy i wsparcia.

2. Liczba rodzin objętych pomocą
Zespołów Interdyscyplinarnych.
3. Liczba rodzin skierowanych przez
Zespół Interdyscyplinarny do instytucji
pomocowych poza teren gminy.
4. Liczba utworzonych grup roboczych.
5. Liczba posiedzeń grup roboczych.
6. Rodzaj świadczonych usług przez
specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym.
7. Liczba osób objętych pomocą
i wsparciem poszczególnych specjalistów
w Punkcie Konsultacyjnym.
8. Ilość utworzonych grup
samopomocowych, wsparcia.
9. Liczba telefonów interwencyjno –
informacyjnych.
10. Czas dostępności telefonów.
11. Liczba dzieci objętych wsparciem
Świetlicy Środowiskowej.

3. Interdyscyplinarny.
4. Sąd Rejonowy.
5. OIK i P
6. Świetlica Środowiskowa

Cel szczegółowy nr 3
Wzrost skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
Lp.
1.

Zadania
1. Aktywność i współdziałanie
oraz wymiana informacji
pomiędzy służbami w zakresie

Sposób realizacji -działania
1. Monitoring rodzin dotkniętych przemocą na
terenie gminy.

Wskaźniki osiągnięcia celu
1. Liczba rodzin objętych monitoringiem.
2. Liczba przekazanych informacji na
temat ponownego stosowania przemocy w
rodzinie.

Realizatorzy i Partnerzy
Podmiot realizujący:
1. OPS
Partnerzy:
1. Policja

Termin
realizacji
2021-2025
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2.

monitoringu zachowań osób
stosujących przemoc w rodzinie.

2. Wymiana informacji pomiędzy instytucjami na
temat ponownego stosowania przemocy
w rodzinie.

1. Udzielanie pomocy i wsparcia
osobom stosującym przemoc.

1. Opracowania i realizacja programów
terapeutycznych dla osób stosujących przemoc.
2. Organizowanie pomocy specjalistycznej dla
osób stosujących przemoc.
3. Kierowanie osób stosujących przemoc do
instytucji i organizacji w celu uzyskania pomocy
i wsparcia.
4. Podejmowanie działań informacyjno –
edukacyjnych kierowanych do osób stosujących
przemoc w tym informowanie o konsekwencjach
prawnych oraz motywowanie do zaprzestania
przemocy.

2. Służba zdrowia
3. OIK i P
4. GKRPA
5. Sąd Rejonowy
1. Liczba osób korzystających
z programów terapeutycznych.
2. Liczba osób objętych pomocą
psychologiczną, prawną i socjalną.
3. Liczba osób skierowanych do instytucji
w celu uzyskania pomocy i wsparcia.
4. Liczba osób w stosunku do których
prowadzone były działania informacyjno edukacyjne.

Podmiot realizujący:
1. OPS
2. Punkt Konsultacyjny
3. OIK i P

2021-2025

Cel szczegółowy nr 4
Podnoszenie poziomu kompetencji zawodowych pracowników realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dalsza
współpraca służb działających w sferze przemocy w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.
Lp.

Zadania

Sposób realizacji -działania

1.

Wzmocnienie kompetencji
zawodowych oraz
przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu osób realizujących
zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

2.

Poprawa jakości współpracy
1. Wymiana informacji między instytucjami
z instytucjami oraz organizacjami i organizacjami.

1. Zapewnienie możliwości doskonalenia
zawodowego osób pracujących z osobami
doświadczającymi przemocy jak i stosującymi
przemoc.
2. Wdrażanie systemu wsparcia dla osób
pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi
przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi
przemoc, w formie m.in. superwizji, grupy
wsparcia, coachingu.

Wskaźniki osiągnięcia celu

Realizatorzy i Partnerzy

Termin
realizacji

1. Liczba szkoleń.
2. Liczba osób uczestniczących
w szkoleniach zewnętrznych
i wewnętrznych

Podmiot realizujący:
1. OPS
Partnerzy:
1. GKRPA
2. Policja
3. Placówki oświatowe
4. Służba zdrowia
5. OIK i P

2021-2025

1. Liczba spotkań specjalistów.
2. Liczba opracowanych procedur.

Podmiot realizujący:

2021-2025
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zajmującymi się pomocą ofiarom 2. Koordynowanie działań lokalnych instytucji
3. Ilość upowszechnionych materiałów.
przemocy w rodzinie na terenie
i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie
gminy i powiatu.
przemocy.
3. Upowszechnianie materiałów instruktażowych,
zaleceń i procedur postępowania w obszarze
przemocy.
4. Udział w spotkaniach specjalistów z poza
terenu gminy.
5. Opracowanie skutecznych procedur
dotyczących pomocy rodzinom uwikłanych
w przemoc świadczonych przez instytucje z gminy
oraz spoza terenu.

1. OPS – Zespół
Interdyscyplinarny
Partnerzy:
1. Policja
2. OIK i P
3. Placówki oświatowe
4. Służba zdrowia
5. Parafie
6. Sąd Rejonowy
7. Świetlica Środowiska.
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ROZDZIAŁ VII
WDRAŻANIE, ZARZĄDZANIE, REALIZACJA,
MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU
7.1 Wdrażanie, zarządzanie, realizacja Programu
Wdrażanie i realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Gminie Sułkowice na lata 2021-2025 odbywać się będzie zgodnie
z „Harmonogramem Programu”. Program będzie miał charakter interdyscyplinarny
i realizowany będzie przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania
działań na rzecz zapobiegania i ograniczenia przemocy w rodzinie.
Programem zarządzał będzie Zespół Interdyscyplinarny
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice.

działający

na

rzecz

Do jego zadań należeć będzie:
1) przeprowadzanie bieżącego monitorowania Programu;
2) inicjowanie poszczególnych działań zawartych w harmonogramie;
3) wymiany informacji i doświadczeń;
4) ustalenie potrzeb finansowych na dalszą realizację Programu;
5) w razie potrzeb opracowanie projektu zmian w „Harmonogramie Programu”.

7.2 Monitoring
Monitorowanie to systematyczne i ciągłe pozyskiwanie, analizowanie oraz
wykorzystywanie informacji dla celów kontroli zarządzania i podejmowania
decyzji. Monitoring będzie dostarczał informacji, na podstawie których można zidentyfikować
problemy, które pojawiają się w trakcie realizacji programu i podjąć odpowiednio szybko kroki
zaradcze, a także ocenić postęp działań w stosunku do pierwotnych planów. Będzie
fundamentem informacyjnym pod przyszłe działania ewaluacyjne.
Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie protokołów Zespołu Interdyscyplinarnego,
informacji, sprawozdań uzyskanych od realizatorów Programu wg wskaźników zawartych
w „Harmonogramie Programu”, corocznie do końca marca przygotuje raport z monitoringu za
rok poprzedzający, który stanowić będzie załącznik do sprawozdania dyrektora z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Raport powinien obejmować:
1) przedstawienie skrótowe aktualnego stanu realizacji Programu;
2) najważniejsze działania podjęte w okresie, jakiego dotyczy raport;
3) wydatki w okresie dotyczącego raportu, a także narastająco do danego dnia
w stosunku do budżetu i harmonogramu kosztów;
4) aktualne i przewidywane problemy oraz plany działań naprawczych.
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7.3 Ewaluacja
Ewaluacja to ocena realizacji Programu pod względem skuteczności, efektywności,
użyteczności i trwałości zaplanowanych oraz wdrażanych działań zgodnych z celami
zapisanymi w dokumencie.
Ewaluacja przeprowadzana będzie 2 razy, przy czym:
1) pierwsze badanie zostanie przeprowadzone w roku 2024 i będzie dotyczyć okresu
2021 – 2023 i będzie miało na celu poprawę procedur wdrażania, usprawnienie
procesów zarządzania czy modyfikację kierunków działań jak również analizę
pierwszych efektów oraz ewentualnych problemów, słabości strukturalne lub
zmiany w otoczeniu zewnętrznym;
2) drugie badanie zostanie przeprowadzone w 2026 roku i będzie dotyczyć całego
okresu realizacji Programu tj. 2021 – 2025. Będzie miało za zadanie pokazać, co
się udało osiągnąć, jakie poniesiono koszty oraz wykazane trudności w realizacji
Programu.
Raport z ewaluacji będzie stanowił załącznik do sprawozdania dyrektora z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.
Zespół Interdyscyplinarny ustali pytania, metody i narzędzia badawcze, a także sposób
realizacji ewaluacji.
Pytania badawcze, na jakie powinna odpowiadać ewaluacja, należy przygotować pod
kątem następujących kryteriów:
trafność – kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele projektu
odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym Programem i realnym
potrzebom mieszkańców,
efektywność – pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” Programu, czyli stosunek
poniesionych nakładów do uzyskanych produktów (nakłady to zasoby finansowe i ludzkie oraz
poświęcony czas),
skuteczność – pozwala ocenić, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele Programu
zdefiniowane na etapie planowania.
oddziaływanie/wpływ – pozwala ocenić związek między celem Programu i celami
ogólnymi, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione przez mieszkańców miały szerszy ogólny
wpływ na większą liczbę osób na danym terenie.
trwałość – obejmuje pytania o ciągłość efektów (przede wszystkim pozytywnych)
w perspektywie długo i średniookresowej.
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ROZDZIAŁ VIII
REZULTATY I FINANSOWANIE PROGRAMU
8.1 Oczekiwane rezultaty
1. Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie.
3. Wzrost liczby osób świadczących pomoc dla rodzin uwikłanych w przemoc oraz
podniesienie ich wiedzy i kwalifikacji.
4. Wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
5. Dostępności instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
6. Zmniejszenie poczucia bezradności ofiar przemocy w rodzinie poprzez udzielanie
profesjonalnego wsparcia.
7. Podniesienie skuteczności działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

8.2 Finansowanie Programu
Źródłem finansowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy dla Gminy Sułkowice na lata 2021 – 2025 będą środki finansowe:
1) z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach na realizację zadań
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) dotacje celowe z budżetu państwa;
3) środki unijne.
Cel

Roczne koszty Programu

Zintensyfikowanie
działań
profilaktycznych
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

15 000

Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy oraz
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

25 000

Wzrost skuteczności oddziaływań
stosujących przemoc w rodzinie;

15 000

wobec

osób

Podnoszenie poziomu kompetencji zawodowych
pracowników realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dalsza
współpraca służb działających w sferze przemocy w
celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych
usług.
razem

5 000

60 000
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