
UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 dla Gminy Świebodzice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2021 – 2025 dla Gminy Świebodzice w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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       Załącznik do Uchwały Nr ………… 
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       z dnia …………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GMINNY PROGRAM 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE ORAZ OCHRONY 

OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

DLA GMINY ŚWIEBODZICE 

NA LATA 2021 - 2025 

 

 
 

 

 

Świebodzice 2020 r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 18E0F95B-37FD-4B15-891A-E44DBD0DCE07. Podpisany Strona 1 z 25



2 

 

Spis treści 

I. WPROWADZENIE ........................................................................................................ 3 

II. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY .................................................... 4 

1. Definicja przemocy i jej rodzaje ...................................................................................... 4 

2. Założenia i podstawy prawne programu ........................................................................ 5 

3. Rola stereotypów w świetle wzorców przemocowych ................................................... 6 

III. DIAGNOZA ZASOBÓW I PROBLEMÓW LOKALNYCH ........................................ 7 

1. Charakterystyka Gminy Świebodzice ............................................................................ 7 

2. Skala zjawiska przemocy na terenie gminy ................................................................... 8 

3. Badania ankietowe mieszkańców gminy z diagnozy zagrożeń społecznych ............. 10 

4. Zasoby lokalne w zakresie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie .......... 18 

IV. ANALIZA SWOT SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  ..................... 19 

V. CEL GŁÓWNY ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU ............................... 20 

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ....................................................................................... 25 

VII. REALIZACJA PROGRAMU I PRZEWIDYWANE EFEKTY ................................... 25 

VIII. MONITORING I EWALUACJA ................................................................................. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 18E0F95B-37FD-4B15-891A-E44DBD0DCE07. Podpisany Strona 2 z 25



3 

I. WPROWADZENIE 

 Jednym z nadrzędnych celów polityki społecznej jest tworzenie warunków do pełnego 

rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występowaniu postaw         

i zachowań aspołecznych grożących, m.in. przemocą domową.  

Rodzina to mała grupa społeczna, stanowiąca zalążek szerszej społeczności. Jest ona 

niepowtarzalnym środowiskiem kształtującym osobowość, poglądy, styl życia, system norm 

oraz wartości. Jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, 

spełniającym określone funkcje względem niego. Rodzina kształtuje człowieka                                  

i przygotowuje go do życia w społeczeństwie. W chwili obecnej w rodzinie zostały rozluźnione 

więzy emocjonalne, zachwiana została hierarchia wartości, brak jest wzajemnego zaufania, 

poczucia bezpieczeństwa. 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem trudnym do ujawnienia, dlatego że osoby doświadczające 

przemocy boją się, często wstydzą i nie wierzą w skuteczność pomocy. 

Najczęstszą przyczyną stosowania przemocy w rodzinie jest nadużywanie alkoholu, trudna 

sytuacja materialna, w mniejszym stopniu: nieumiejętność rozwiązywania problemów, stres, 

brak komunikacji w rodzinie, choroba psychiczna, chęć dominacji ekonomicznej. 

Zjawisko przemocy w rodzinie ze względu na swoją złożoność wymaga ciągłej współpracy 

wielu instytucji i organizacji pośrednio lub bezpośrednio związanych z problematyką przemocy 

w rodzinie. 

Gmina Świebodzice podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

jednym z takich działań jest powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy, w ramach którego funkcjonują grupy robocze. 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy               

w Gminie Świebodzice na lata 2021-2025 stanowi realizację obowiązków nałożonych na gminę 

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

Program dla Gminy Świebodzice określa zadania, które obejmują: 

• profilaktykę i edukację mieszkańców na terenie Gminy Świebodzice, 

• ochronę i pomoc osobom dotkniętym przemocą, 

• oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie, 

• edukację osób zajmujących się problemem przemocy. 

Realizacja zadań ukierunkowana jest na zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz zmniejszenie skutków tego zjawiska.  

Przewidziane programem działania mają na celu zaangażowanie właściwych instytucji                  

i podmiotów działające w obszarze przeciwdziałania przemocy do niezwłocznej reakcji w celu 

udzielenia skutecznej pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz wyeliminowanie przemocy                        

w rodzinach. 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy               

w Rodzinie w Gminie Świebodzice oparty jest na założeniach Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wpisuje się również w Wojewódzki Program 

Przeciwdziałania Przemocy na lata 2015-2020, Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy na lata 2017-2022, poprzedzony jest diagnozą lokalnych zagrożeń społecznych 

sporządzoną w 2020 r. 

 Program stanowi kontynuację wybranych celów i zadań podejmowanych w ramach 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w latach 2017 

– 2020, ma istotne znaczenie dla realizacji celów polityki społecznej w skali lokalnej. 

 Program zakłada podejmowanie działań chroniących osoby doznające przemocy, jak 

też edukację osób stosujących przemoc przez służby i instytucje publiczne oraz organizacje 

pozarządowe. Cele i zadania Programu, a także źródła jego finansowania zostały sformułowane 

na poziomie ogólnym, umożliwiającym ich rozwinięcie i uszczegółowienie, adekwatnie do 

aktualnych potrzeb lokalnych. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie jest procesem 
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wymagającym czasu, wysiłku, nakładów finansowych zaangażowania wielu służb, a także 

zmiany świadomości społecznej.  

Zakłada się, że niniejszy program będzie stanowił wspólny plan działań instytucji i organizacji 

zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy              

w rodzinie, co przyczyni się do usprawnienia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy 

oraz ograniczenia zjawiska przemocy a tym samym poprawy kondycji świebodzickich rodzin. 

Program kierowany jest do: 

-mieszkańców miasta Świebodzice, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie, 

- osób, które dotknięte zostały przemocą w rodzinie, 

- osób, które stosują przemoc w rodzinie, 

- świadków przemocy w rodzinie 

- osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

W jego realizacji uczestniczą instytucje, organizacje i specjaliści zaangażowani                               

w wykonywanie zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy.   

 

Ilekroć dalej jest mowa o: 

Przemocy – oznacza to przemoc w rodzinie. 

Programie – oznacza to program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Gminie Świebodzice. 

Ustawie - oznacza to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

ZI - oznacza to Zespół Interdyscyplinarny. 

Podmioty „N.K.” - oznacza to podmioty biorące udział w procedurze „Niebieskiej Karty” 

(pracownik socjalny, policjant, przedstawiciel ochrony zdrowia, przedstawiciel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

oświaty, przedstawiciel organizacji pozarządowej i komisji  rozwiązywania problemów 

alkoholowych, kuratorzy sądowi). 

MKRPA– Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzicach. 

 

 

II. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY  

 

1. Definicja przemocy i jej rodzaje 
 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

Przemoc w rodzinie, to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (tj. małżonka, dzieci, rodziców, 

rodzeństwa, powinowatych, przysposobionych oraz ich małżonków, a także innych osób 

wspólnie zamieszkujących i gospodarujących), w szczególności narażające te osoby na 

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

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

a także wywołującym cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą inaczej 

zwana przemocą domową. 

 

Przemoc fizyczna - naruszenie nietykalności fizycznej, jest zachowaniem powodującym 

uszkodzenie ciała, lub niosącym takie ryzyko. Wyraża się min. takimi zachowaniami jak: 

popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, bicie ręką, pięścią itp. 
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Przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej, zawiera przymus i groźby, obrażanie, 

wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie itp. 

Przemoc seksualna – naruszenie intymności, polega na zmuszaniu osoby do aktywności 

seksualnej wbrew jej woli. 

Przemoc ekonomiczna – naruszenie własności, wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś 

własności, ekonomicznym uzależnieniem ofiary od sprawcy. Wyraża się takimi zachowaniami 

jak odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, 

niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny itp. 

Zaniedbywanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, ciągłe 

niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych. 

 

 Jednym z działań zmierzającym do przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest prowadzenie 

Procedury „Niebieska Karta”, która obejmuje ogół czynności podejmowanych                                 

i realizowanych przez podmioty do tego uprawnione.  

 

2. Założenia i podstawy prawne programu 

 
Podstawę prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie stanowią: 

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

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

alkoholizmowi. 

3 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

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

5 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.  

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

„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.  

7 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                      

i o wolontariacie.  

8 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.  

9 Ustawa z dnia 25 lutego1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

10 Ustawa z dnia 25 lutego 1997 r. Kodeks karny. 

11 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. 

 jak również założenia: 

12 Projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021. 

13 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020. 

14 Powiatowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2022. 

15 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Świebodzice na lata 

2016 - 2020. 

16 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 dla Gminy Świebodzice. 

17 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2020. 
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3. Rola stereotypów w świetle wzorców przemocowych 
 

Mity i stereotypy to kulturowo uwarunkowane silne i często ponadczasowe przekonania 

gromadzące wiedzę i sposób rozumienia różnych wydarzeń danej społeczności, niesione przez 

pokolenia. Definiują role mężczyzn, kobiet i dzieci w rodzinie. 

Mity i fakty o przemocy w rodzinie wg Amnesty International: 

1.Mit: Przemoc wobec kobiet w rodzinie i w relacjach intymnych nie jest zabroniona. 

Fakt: Przepisy prawa krajowego zakazują przemocy wobec współmałżonków. 

2. Mit: Policjant nie musi reagować na przemoc w rodzinie, ponieważ to sprawa prywatna. 

Fakt: Policja jest zobligowana do reagowania na każde uzasadnione wezwanie. 

3.Mit: Nie powinno się reagować na hałasy u sąsiadów. 

Fakt: Często reakcja sąsiadów jest jedyną deską ratunku dla ofiar przemocy. 

4.Mit: Z przemocą mamy do czynienia wtedy, kiedy mamy wyraźne ślady przemocy na ciele. 

Fakt: Istnieje wiele sposobów na posługiwanie się przemocą również bez pozostawiania 

widocznych śladów. Przemoc to także znęcanie się psychiczne, pozbawianie środków do życia. 

5.Mit: Jeśli kobieta nie odchodzi od męża, który stosuje wobec niej przemoc to widocznie 

pasuje jej takie życie. 

Fakt: Żadna kobieta nie chce żyć w związku przemocowym. Kobiety zazwyczaj przez długi 

czas ukrywają. że są ofiarami przemocy. 

6.Mit: Przemoc w rodzinie to wyłącznie rezultat problemów alkoholowych. 

Fakt: Przemoc występuje także w rodzinach bez problemu alkoholowego, ponieważ wszystko 

odbywa się w ciszy i nie jest wzywana policja. 

Wynikiem funkcjonujących w świadomości społecznej mitów jest fakt, że wiele osób w danej 

społeczności nie reaguje na przemoc wyrażając tym samym zgodę na takie zachowania. 

Ugruntowane w społeczeństwie stereotypy powodują jeszcze większą obojętność na przemoc 

w rodzinie przyzwalając na przemoc, a ofiary zmuszają do milczenia. Warto podkreślić, że 

przemoc dotyczy wszystkich grup społecznych, warstw i środowisk. Tak długo jak ludzie nie 

zaczną empatycznie podchodzić do tematu przemocy w rodzinie te stereotypy nie mogą się 

zmienić same. Zatem większość ofiar zawdzięcza życie swoim sąsiadom, znajomym, 

przypadkowo spotkanym ludziom na ulicy. Dlatego tak ważne jest, aby nie być obojętnym na 

krzywdę ofiar przemocy w rodzinie. 
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III. DIAGNOZA ZASOBÓW I PROBLEMÓW LOKALNYCH 

    

1. Charakterystyka Gminy Świebodzice 

 
Opracowanie Programu na lata 2021 - 2025 zostało poprzedzone diagnozą lokalnych 

zagrożeń społecznych przeprowadzoną przez firmę zewnętrzną w 2020 r., posiłkowano się 

sprawozdaniami z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie           

i Ochrony Ofiar na lata 2017-2020 oraz danymi statystycznymi pochodzącymi od 

wymienionych niżej podmiotów: 

1 Komisariatu Policji w Świebodzicach. 

2 Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach. 

3 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

4 Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 

5 Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

 

 Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Gminie Świebodzice zamieszkiwało 21 426 mieszkańców,  

w tym 10 091 mężczyzn, 11 335 kobiet.  

 
Tabela 1 Dane o sytuacji demograficznej w latach 2017-2019 

DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I SPOŁECZNEJ W GMINIE 

 (stan na 31.XII.2019 r.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 

MIESZKAŃCY (w osobach) 

OGÓŁEM: 21 742 21 573 21 426 

W TYM: 

KOBIETY 11 553 11 453 11 335 

MĘŻCZYŹNI 10 189 10 120 10 091 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Spraw Obywatelskich, ochrony ludności i działalności gospodarczej 

 w Świebodzicach. 

 

Z powyższego wynika, że liczba mieszkańców systematycznie maleje z każdym rokiem. 

 

W Gminie Świebodzice na 1000 mieszkańców pracuje około 208 osób. Wynik ten jest znacznie 

mniejszy od wartości dla województwa dolnośląskiego. 47,1% wszystkich pracujących 

stanowią kobiety, 52,9% stanowią mężczyźni. W roku 2019 poziom bezrobocia rejestrowanego 

w Świebodzicach wyniósł 8,0%. Zdaniem 25% respondentów przeprowadzonej w związku         

z diagnozą ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Świebodzice, główną przyczyną 

bezrobocia w regionie jest bierna postawa osób bezrobotnych; 20% podaje, że wprowadzenie 

nowoczesnych technologii, a 17% - niskie kwalifikacje osób poszukujących pracy.                       

W przypadku skali zagrożenia utraty pracy 43% osób ankietowanych podało, że w regionie 

istnieje raczej niewielkie zagrożenie utraty pracy, a 20% twierdzi, że praktycznie nie ma takiego 

zagrożenia. Co do określenia skali ubóstwa na terenie naszej gminy ankietowani są podzieleni, 

44% uważa, że jest niska lub nie występuje, tyle samo podaje, że średnia lub wysoka. 
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Respondenci podają, że osobom dotkniętym ubóstwem powinno się pomagać: 28% uważa, że 

w formie udzielania porad, a 27%. podaje, że poprzez udzielanie pomocy finansowej.  

Na dzień 30.09.2020 r. z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach korzystało 

487 rodzin, z czego 243 rodziny z powodu ubóstwa, natomiast 286 rodzinom udzielono 

świadczeń w postaci poradnictwa. 

 

2. Skala zjawiska przemocy na terenie gminy 
 

Z danych Komisariatu Policji w Świebodzicach wynika, że od roku 2017 liczba 

przestępstw dokonanych na terenie gminy po znacznym wzroście w roku 2018, w roku 2019 

zdecydowanie spadła. Jeżeli chodzi o przestępstwa związane z psychicznym i fizycznym 

znęcaniem się nad rodziną, to liczba ta utrzymuje się na podobnym poziomie. Szczegółowe 

dane przedstawia tabela 2. 

 
Tabela 2 Przestępstwa na terenie gminy Świebodzice w latach 2017-2019 

PRZESTĘPSTWA 

NA TERENIE 

GMINY 

R0K 2017 ROK 2018 ROK 2019 

KRADZIEŻ Z 

WŁAMANIEM 

 

42 30 34 

FIZYCZNE I 

PSYCHICZNE 

ZNĘCANIE SIĘ NAD 

RODZINĄ 

21 19 21 

 

POBICIE 

 

5 12 8 

USZKODZENIE 

MIENIA 

 

24 27 36 

KRADZIEŻ 

PIENIĘDZY WRAZ Z 

DOKUMENTAMI 

5 4 3 

KRADZIEŻ MIENIA 

 

 

70 243 56 

LICZBA 

PRZESTĘPSTW 

OGÓLNIE 

264 335 158 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z komisariatu Policji w Świebodzicach. 
 

Liczba ogólna przeprowadzonych. interwencji domowych po wzroście w roku 2018 ma 

tendencję spadkową, natomiast interwencje związane z przemocą domową po wzroście w 2017 

roku mają również tendencję spadkową. Z danych tych wynika również, że osobami 

odpowiedzialnymi za przemoc w rodzinie są głównie mężczyźni. Z analizy danych z Policji 

wynika, że ponad 50% osób, które stosują przemoc w rodzinie jest pod wpływem alkoholu. 

Dane podane w tabeli 3. 
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Tabela 3. Liczba interwencji związanych z przemocą domową w latach 2017-2019 

LATA 

 

2017 2018 2019 

 

LICZBA INTERWENCJI OGÓŁEM 

 

 

264 

 

335 

 

158 

DOTYCZĄCE PRZEMOCY W 

RODZINIE 

65 44 35 

LICZBA OSÓB DOZNAJĄCYCH 

PRZEMOCY W RODZINIE OGÓŁEM 

W TYM: 

 

75 

 

48 

 

35 

KOBIETY 73 47 33 

MĘŻCZYŹNI 0 1 2 

MAŁOLETNI DO 13 r.ż. 2 0 0 

LICZBA SPRAWCÓW PRZEMOCY W 

RODZINIE OGÓŁEM W TYM: 

 

75 

 

48 

 

35 

KOBIETY 4 2 2 

MĘŻCZYŹNI 71 46 33 

MAŁOLETNI DO 13 r.ż. 0 0 0 

LICZBA SPRAWCÓW PRZEMOCY W 

RODZINIE POD WPŁYWEM 

ALKOHOLU OGÓŁEM W TYM: 

 

51 

 

27 

 

19 

KOBIETY 2 0 1 

MĘŻCZYŹNI 49 27 18 

MAŁOLETNI DO 13 r.ż. 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z komisariatu Policji w Świebodzicach 

 

Poniższe dane z lat 2017-2019 przedstawiają liczbę sporządzonych Niebieskich Kart „A”. 

Na przełomie ostatnich 3 lat można zaobserwować znaczny spadek wszczętych procedur 

„Niebieska Karta” w latach 2017 – 2019 oraz gwałtowny wzrost w roku 2020. Natomiast liczba 

wszczętych, stwierdzonych, zakończonych postępowań karnych utrzymuje się na podobnym 

poziomie. Tabele nr 4 – 6 opracowano na podstawie danych komisariatu Policji                                

w Świebodzicach i źródeł własnych.  

 

 
Tabela 4. Liczba NK w latach 2017 -2020 

W związku z procedurą Niebieskiej Karty sporządzono:  

 2017 r. 2018 r. 2019 r. Do 30. 11. 2020 r. 

Ogółem NK A 82 48 45 80 

W tym przez:  

OPS 12 4 9 4 

MKRPA - - - - 

Placówki szkolno-

wychowawcze: 

1 - 1 2 

Policja 69 44 35 74 
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Tabela 5. Liczba wszczętych postepowań w latach 2017 -2020 

 

Artykuł KK Kwalifikacja prawna wszczętych / stwierdzonych / zakończonych 

2017 r. 

 Wszczęte Stwierdzone Zakończone 

Znęcanie się na 

rodziną 

21 17 19 

2018 r. 

 Wszczęte Stwierdzone Zakończone 

Znęcanie się na 

rodziną 

19 14 19 

2019 r. 

 Wszczęte Stwierdzone Zakończone 

Znęcanie się na 

rodziną 

21 12 21 

 

 

Z danych uzyskanych z punktu konsultacyjnego wynika, że wzrasta liczba porad udzielana 

osobom dotkniętym przemocą oraz sporadycznie do punktu zgłaszają się sprawcy przemocy. 
Tabela 6. Działalność punktu konsultacyjnego w latach 2017 -2020 

 

PUNKT KONSULTACYJNY 

 2017 r. 2018 r 2019 r. 

Liczba osób korzystających z 

pomocy punktu 

866 767 871 

W tym rodziny z problemem 

alkoholowym 

81 49 52 

Rodziny dotknięte przemocą                    

  domową 

60 80 81 

Sprawcy przemocy    0 4 6 

 

                                 

3. Badania ankietowe mieszkańców gminy z diagnozy zagrożeń społecznych 

 
Przemoc w rodzinie jest to zjawisko trudne do zbadania, ponieważ osoby doświadczające 

przemocy w różny sposób zniekształcają swoje doświadczenia np. racjonalizując zachowanie 

sprawcy lub go usprawiedliwiając. 

Na podstawie przeprowadzonych badań na terenie gminy 9% respondentów podaje, że ma         

w swoim otoczeniu osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie, a 6% podejrzewa, że tak 

się dzieje. W sytuacji zachowań przemocowych tylko 9% respondentów deklaruje, że stanęłaby 

w obronie ofiary, a 21% zawiadomiłoby policję. Zjawisko przemocy na terenie naszej gminy 

według badanych jest rzadkie - 46% oraz bardzo rzadkie – 18%. Natomiast 36% badanych 
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wskazało, że jest ono raczej częste lub bardzo częste. 

 

 
Rysunek 1 

 

 

 
Rysunek 2 
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Rysunek 3 

 

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Świebodzice koncentruje się na 

potrzebach i problemach mieszkańców. Wobec czego, w kwestionariuszu badani mieli 

możliwość udzielenia informacji zwrotnej na temat doświadczanej przemocy w rodzinie. 

Wśród badanej grupy osób 15% doświadczyło przemocy od członka swojej rodziny. Kolejne 

pytanie odnosiło się do częstotliwości doświadczania przemocy. Odpowiedzi badanych 

pozwalają sadzić, że przemoc domowa w ich bezpośrednim otoczeniu występuje bardzo rzadko 

(9%) i rzadko (15%) a w przypadku 48% respondentów nie występuje. 

 

 
Rysunek 4 
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Rysunek 5 

 

W dalszej kolejności kwestionariusza badani zostali zapytani o rodzaj doświadczanej przez 

powyższe osoby przemocy. Wśród odpowiedzi najczęściej pojawiała się przemoc ekonomiczna 

– 20% oraz fizyczna – 19%. Z przemocą psychiczną miało do czynienia 11% ankietowanych, 

a z przemocą seksualną 9%. 

 

 
Rysunek 6 
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W celu zwiększenia świadomości mieszkańców na temat instytucji oferujących pomoc 

osobom, które doświadczają przemocy w rodzinie należałoby, na przykład, przeprowadzić na 

terenie gminy kampanię informacyjną dotyczącą przemocy w rodzinie oraz lokalnych 

instytucji, które mogą udzielać pomocy. Jedną z prostszych i najbardziej ekonomicznych metod 

dotarcia do dużej liczby osób byłyby plakaty oraz ulotki psychoedukacyjne zawierające 

informacje o lokalnych instytucjach, które niosą pomoc osobom doznającym przemocy.  

W dalszej części ankiety badane były przekonania dotyczące przemocy oraz funkcjonujące        

w społeczności lokalnej mity. Łącznie 44% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że 

przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol. Warto pamiętać, że spożywanie alkoholu nasila 

tendencję do stosowania przemocy, ale nie jest jej bezpośrednią przyczyną. Oznacza to, że 

wyleczenie uzależnienia od alkoholu nie zawsze skutkuje rozwiązaniem problemu przemocy                  

w rodzinie.  

 W społeczeństwie obecne jest przekonanie, że przemoc nie zdarza się w tzw. „dobrych 

domach”. Jednak mieszkańcy gminy raczej nie są skłonni myśleć schematycznie o przemocy 

w rodzinie i łącznie 51% uświadamia sobie, że przemoc może wystąpić w każdej rodzinie. 

Podobnie 54% zgadza się ze stwierdzeniem, że ofiarą przemocy w rodzinie może stać się 

zarówno kobieta jak i mężczyzna.  

Suma odpowiedzi „Zdecydowanie nieprawdziwe” i „Raczej nieprawdziwe” określają, że 

funkcjonujące wśród badanych przekonania na temat przemocy są budujące:  

 „Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien się wtrącać” (57%);  

„Przemoc jest tylko wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiary” (68%); 

 „Gdyby ofiara naprawdę cierpiała, odeszłaby od sprawcy” (75%);  

 „Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych” (76%).  

 Należy jednak zwrócić uwagę na odpowiedzi „Nie ma czegoś takiego, jak gwałt                              

w małżeństwie” - zdanie to jest „raczej prawdziwe” dla 15% badanych, a 8% zgadza się z tym 

stwierdzeniem. Odpowiedź „Zdecydowanie nieprawdziwe i raczej nieprawdziwe” oceniło 77% 

osób. 

 
Tabela 7. 

Twierdzenie Zdecydowanie 

prawdziwe 

Raczej 

prawdziwe 

Raczej 

nieprawdziwe 

Zdecydowanie 

nieprawdziwe 

Przyczyną przemocy w 

rodzinie jest alkohol 

12% 32% 51% 5% 

Przemoc zdarza się 

tylko w rodzinach z 

marginesu społecznego 

11% 38% 48% 3% 

Ofiarą przemocy w 

rodzinie może stać się 

kobieta, jak i 

mężczyzna 

10% 44% 45% 1% 

Przemoc w rodzinie to 

prywatna sprawa, nikt 

nie powinien się 

wtrącać 

6% 37% 51% 6% 

Przemoc jest tylko 

wtedy, gdy widoczne są 

ślady na ciele ofiary 

4% 28% 60% 8% 
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Gdyby ofiara naprawdę 

cierpiała, odeszłaby od 

sprawcy 

6% 19% 68% 7% 

Nie ma takiego czegoś 

jak gwałt w 

małżeństwie 

8% 15% 65% 12% 

Policja nie powinna 

interweniować w 

sprawach rodzinnych 

8% 16% 65% 11% 

 

Zdaniem mieszkańców Gminy Świebodzice przyczyn agresji wobec członków rodziny 

należy poszukiwać kolejno w: złej sytuacji materialnej (36%); odmiennym zdaniu członków 

rodziny (25%); braku pracy wśród członków rodziny (16%), braku posłuszeństwa dzieci (14%); 

nieumiejętności radzenia sobie z problemami i stres (po 8%). 

 
Rysunek 7 

 

Kolejne pytanie odnosiło się do następującej kwestii: Jak często Pana/Pani zdaniem                       

w przypadku przemocy w rodzinie zdarza się: 
Tabela 8. 

Twierdzenia Bardzo 

często 

Czasami Raczej rzadko Nigdy 

Niepodejmowanie 

interwencji przez policję, 

mimo zgłoszenia 

62% 38% 0% 0% 

Wycofanie zgłoszenia 

przez osobę zgłaszającą 

24% 69% 7% 0% 

Umarzanie sprawy przez 

prokuraturę 

6% 61% 33% 0% 

Złe warunki i procedury 

przesłuchiwania 

poszkodowanych 

6% 33% 59% 2% 
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Orzekanie zbyt łagodnych 

wyroków 

7% 23% 66% 4% 

Długotrwałe dochodzenie i 

postępowanie sądowe 

6% 19% 67% 8% 

Wszyscy respondenci odpowiedzieli, że (bardzo często lub czasami) zdarza się 

niepodejmowanie interwencji przez policję, mimo zgłoszenia. Przeważająca większość 

respondentów, łącznie 93%, odpowiadała też, że bardzo często lub czasami zdarza się 

wycofanie zgłoszenia przez osobę zgłaszającą. Na umarzanie spraw przez prokuraturę 

wskazało 67% badanych. Wykaz odpowiedzi na te i pozostałe tematy obrazuje tabela nr 8.  

 

Jedno z pytań w ankiecie dotyczyło przykrych i niepokojących przeżyć, czy sytuacji 

związanych z działaniem osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości. 79% osób wskazało, że 

takich sytuacji nie było, a 20% odpowiedziało twierdząco. 

 

 

 
Rysunek 8 

 

Ostatnie pytanie w ankiecie dotyczyło opinii badanych na temat możliwych rozwiązań 

ograniczających przemoc w rodzinie. Z największą przychylnością respondentów spotkały się 

propozycje:  

- edukacja społeczeństwa (37%);  

- poprawa sytuacji materialnej rodzin (37%);  

- zaostrzenie kar dla sprawców przemocy w rodzinie (19%). 
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Rysunek 9 

 

 

Z przeprowadzonej diagnozy zagrożeń społecznych na terenie Gminy Świebodzice 

wynika, że agresja w stosunku do członków rodziny spowodowana jest w znacznej części złą 

sytuacją materialną. Przeważająca część respondentów uważa, że bardzo często zdarza się 

wycofanie zgłoszenia przez osobę zgłaszającą. Według opinii badanych na temat możliwych 

rozwiązań ograniczających przemoc w rodzinie z największą przychylnością respondentów 

spotkały się propozycje edukacji społeczeństwa, poprawy sytuacji materialnej rodzin                      

i zaostrzenia kar dla sprawców przemocy w rodzinie. 

Dodatkowym czynnikiem przeciwdziałania przemocy w rodzinie byłoby również zwiększenie 

edukacji młodzieży w szkołach, organizowanie programów profilaktycznych. 

 

Według ankietowanych zjawisko przemocy w rodzinie w Gminie Świebodzice jest rzadkie. 

Jednak spora część respondentów nie utożsamia nawet łagodnej kary fizycznej z przemocą         

w rodzinie. Celem zwiększenia świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie, 

należałoby na przykład przeprowadzić na ternie gminy kampanię informacyjną dotyczącą 

przemocy w rodzinie oraz lokalnych instytucji, które mogą udzielać pomocy. 

 

 Na przełomie ostatnich 3 lat można było zaobserwować spadek ilości wszczętych 

procedur „Niebieska Karta” na terenie naszej gminy, co jest zbieżne z liczbą 

przeprowadzanych interwencji. Natomiast rok 2020 ukazuje znaczny wzrost wszczętych 

procedur Niebieska Karta oraz interwencji policji dotyczącej przemocy domowej. Liczba 

założonych NK świadczy o wzroście przemocy domowej. 

Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że na dzień 30.11.2020 r. wpłynęło 80 

Niebieskich Kart. W porównaniu do roku 2019, w którym odnotowano 45 Niebieskich 

Kart nastąpił wzrost o 90%. Podobnie wzrosła liczba interwencji policji, odnotowano ich 

66 co stanowi wzrost o 90% w porównaniu do roku 2019, w którym liczba interwencji 
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dotyczących przemocy domowej wynosiła 35. 

 Zwiększenie skali zjawiska może być spowodowane stanem epidemicznym                

w kraju, które ma również swoje odbicie w naszej gminie.   

Izolacja, strach, brak poczucia kontroli, pogorszenie sytuacji materialnej, wzrost napięcia 

oddziałuje na relacje rodzinne i na sposób reagowania, który najczęściej wyraża się              

w kierowaniu przemocy wobec członków rodziny. 

Działania podejmowane w ramach Programu na terenie naszej Gminy będą uwzględniać 

aktualną sytuację, będą ukierunkowane na ochronę i wsparcie osób doznających 

przemocy. 

 

4. Zasoby lokalne w zakresie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie 

 
Zasobami umożliwiającymi przeciwdziałanie przemocy w rodzinie określa się instytucje               

i organizacje znajdujące się na terenie gminy, które działają na rzecz ofiar i sprawców 

przemocy. 

Głównym realizatorem i koordynatorem działań w ramach Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach. 

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się poradnictwem, promocją i realizacją procedury 

„Niebieska Karta”, udzielaniem wsparcia finansowego i rzeczowego, organizowaniem pomocy 

psychologicznej, profilaktyką przemocy i uzależnień. 

Do realizacji zadań zaangażowany jest również: 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grupy robocze  

zajmują się: diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie, podejmowaniem działań               

w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowaniem interwencji w środowiskach 

dotkniętych przemocą w rodzinie, rozpowszechnianiem informacji o instytucjach                             

i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, opracowaniem i realizacją planu 

pomocy, monitorowaniem sytuacji rodzin, dokumentowaniem działań podejmowanych wobec 

rodzin, u których dochodzi do przemocy. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje działania wynikające 

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości                   

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Placówki Oświatowe – dokonują wczesnej diagnozy, realizują procedurę „Niebieska Karta”, 

realizują projekty profilaktyczno-edukacyjne z problematyką przemocy. 

Policja – realizuje procedurę „Niebieska Karta”, podejmuje interwencje w przypadku 

naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, monitoruje sytuacje 

rodzin z problemem przemocy. 

Placówki Służby Zdrowia – dokonują wczesnej diagnozy, przekazują informacje na temat 

różnych form pomocy, realizują procedurę „Niebieska Karta” 

Kuratorzy Sądowi – realizują procedurę „Niebieska Karta” 

Punkt Konsultacyjny - udzielenie pomocy psychologicznej, prawnej oraz w sprawach 

uzależnień. 

Organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Bona Fide, które prowadzi działalność na rzecz 

osób zagrożonych wykluczeniem, niedostosowaniem społecznym – przedstawiciel podejmuje 

działania w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świebodzicach – świadczy 
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pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższym oraz świadkom 

przemocy (w tym osobom dotkniętym przemocą w rodzinie). 

 

IV. ANALIZA SWOT SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE 

 

Opracowana diagnoza problemu przemocy w rodzinie, a także potrzeby i oczekiwania 

zgłaszane przez osoby działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie umożliwiły 

sporządzenie analizy SWOT, która określa mocne i słabe strony, a także szanse    i zagrożenia 

lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Świebodzice. 

 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1 Zasoby – instytucje i specjaliści 

działający w obszarze 

przeciwdziałania przemocy (Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Punkt Konsultacyjny). 

 

2  Dobra współpraca 

międzyinstytucjonalna w udzielaniu 

pomocy osobom/ rodzinom 

dotkniętym przemocą. 

3 Lokalny Punkt Pomocy dla Osób 

Pokrzywdzonych Przestępstwem. 

1 Zjawisko silnie zakorzenione  

w obyczajowości. 

2 Brak narzędzia wykonawczego 

wobec sprawców przemocy do 

uczestnictwa w programach 

korekcyjno-edukacyjnych. 

3 Brak na terenie gminy organizacji 

pozarządowych działających w 

obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

4 Obciążenie emocjonalne osób 

pracujących z rodzinami uwikłanymi  

w przemoc, zwiększające 

prawdopodobieństwo wystąpienia 

wypalenia zawodowego. 

5 Zbyt mała świadomość 

społeczeństwa dotycząca przemocy w 

rodzinie i reagowania na sytuacje 

przemocy. 

 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1 Zmiany prawne umożliwiające 

skuteczne formy niesienia pomocy 

rodzinom, w których występuje 

przemoc domowa. 

2 Stale kształcąca się kadra służb 

działających na rzecz rodziny. 

3 Rozwój wolontariatu. 

1 Bezradność i bierność rodzin w 

rozwiązywaniu własnych problemów. 

2 Bierność świadków przemocy. 

3 Brak gwarancji bezpieczeństwa osób 

doświadczających przemocy. 

4 Powszechny pogląd o braku 

konsekwencji ponoszonych przez 
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4 Zjawisko nagłaśniane przez media. 

5 Zmiana postaw społecznych. 

6 Integrowanie i koordynowanie 

działań w środowisku lokalnym przez 

Zespół Interdyscyplinarny oraz 

rozwiązywanie problemów 

poszczególnych rodzin przez grupy 

robocze. 

7 Polityka państwa związana ze 

zwiększeniem środków finansowych 

na przeciwdziałanie przemocy. 

 

sprawcę, będący czynnikiem 

osłabiającym podejmowanie działań 

przeciwko niemu. 

5 Istniejące w społeczeństwie 

przekonania i stereotypy dot. 

przemocy, przyzwolenie społeczne na 

stosowanie przemocy domowej. 

6 Ukrywanie przez rodzinę 

występowania aktów przemocy, 

niechęć do współpracy. 

7 Problem uzależnienia od alkoholu w 

rodzinach. 

 

 

  

V. CEL GŁÓWNY ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

 

Cel główny Programu: 

Zwiększenie skuteczności działań w zakresie pomocy osobom i rodzinom 

dotkniętym przemocą przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania 

przemocy. 

 

Cele szczegółowe Programu: 

1. Współpraca lokalnych podmiotów w udzielaniu pomocy, wsparcia osobom,   

 rodzinom doznającym przemocy. 

2. Działanie profilaktyczne i edukacyjne społeczności lokalnej dotyczące zjawiska 

 przemocy w rodzinie. 

3. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

4. Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie. 

5. Edukacja osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy           

 w rodzinie. 
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Cel szczegółowy nr 1: Współpraca lokalnych podmiotów w udzielaniu pomocy,         

   wsparcia osobom i rodzinom doznającym przemocy 

LP. ZADANIE DZIAŁANIE REALIZATORZY

/ PODMIOTY, 

WYKONUJĄCE 

ZADANIE 

 

1.1. Kontynuowanie działalności ZI 

i innych podmiotów ustawowo 

zobligowanych w celu 

szybkiego i skutecznego 

podejmowania działań 

zmierzających do zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz 

zatrzymania przemocy. 

1.Kontynuowanie działalności ZI. 

2.Kontynuowanie działalności     

MKRPA. 

3.Kontynuowanie działalności 

Punktu Konsultacyjnego. 

OPS, ZI, grupy 

robocze, Policja, 

MKRPA. 

 

Specjaliści 

działający w 

Punkcie 

Konsultacyjnym. 

 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

1 Liczba posiedzeń ZI i grup roboczych.  

2 Liczba posiedzeń MKRPA. 

3 Liczba rodzin objętych pomocą ZI.   

4 Liczba osób korzystających z pomocy specjalistów oraz liczba udzielonych porad. 

 

 

 

 

Cel szczegółowy nr 2: Działania profilaktyczne i edukacyjne społeczności lokalnej w zakresie 

zjawiska przemocy w rodzinie 

L.p. ZADANIE DZIAŁANIE REALIZATORZY

/PODMIOTY, 

WYKONUJĄCE 

ZADANIE 

2.1. 

 

 

Edukacja mieszkańców gminy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnozowanie skali zjawiska przemocy 

w rodzinie w oparciu o dane ZI, 

MKRPA. 

ZI, MKRPA 

 

 

2.2. Przygotowanie i rozpowszechnianie 

materiałów informacyjnych (ulotek, 

plakatów, broszur) i umieszczenie ich  

w miejscach ogólnodostępnych. 

OPS, ZI 

 

2.3. Zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej OPS, Facebooku oraz w 

lokalnej prasie. 

 

OPS 

 

2.4. Prowadzenie kampanii edukacyjno-

informacyjnej zwiększającej 

świadomość społeczną w zakresie 

zjawiska przemocy w rodzinie. 

Podmioty NK 
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2.5  

 
Działania edukacyjne wobec rodziców 

służące wzmacnianiu opiekuńczych i 

wychowawczych kompetencji. 

OPS- Psycholog 

 

2.6 

Edukacja dzieci i młodzieży z 

terenu gminy 

Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży 

profilaktyki w zakresie agresji i 

przemocy w ramach szkolnego 

programu profilaktyki. 

Placówki 

Oświatowe 

2.7 Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży 

edukacji poprzez udział w zajęciach 

dotyczących aktywnego spędzania czasu 

wolnego z pominięciem zachowań 

agresywnych. 

 

OPS, OSiR, 

Placówki 

Oświatowe 

 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

1 Liczba opracowanych diagnoz. 

2 Liczba   materiałów edukacyjnych rozpowszechnianych wśród mieszkańców. 

3 Liczba informacji zamieszczonych na stronie i w prasie. 

4 Liczba przeprowadzonych kampanii. 

5 Liczba osób objętych edukacją. 

6 Liczba przeprowadzonych programów profilaktycznych w szkołach oraz liczba 

dzieci biorących udział w tych programach. 

7 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach. 

 

Cel szczegółowy nr 3: Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

L.p. ZADANIA DZIAŁANIA REALIZATORZY/ 

PODMIOTY, 

WYKONUJĄCE 

ZADANIE 

3.1. Zapewnienie wsparcia 

instytucjonalnego 

Wdrażanie procedury NK  Podmioty NK 

3.2 Zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom w związku z przemocą w 

rodzinie z uwagi na zagrożenie życia 

lub zdrowia (art. 12 a ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie).  

OPS, Policja 

3.3 Zapewnienie schronienia osobom 

doznającym przemocy w ośrodkach 

wsparcia dla ofiar przemocy. 

OPS 

3.4. Udzielanie pomocy socjalnej, 

prawnej, psychologicznej, 

terapeutycznej. 

OPS, Specjaliści w 

Punkcie 

Konsultacyjnym 

3.5 Edukowanie ofiar w zakresie 

przysługujących im praw. 

Grupy robocze, ZI 
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3.6. Wzmocnienie ochrony osób 

dotkniętych przemocą 

Podejmowanie interwencji w 

rodzinach dotkniętych przemocą. 

Policja, OPS 

3.7. Monitorowanie sytuacji rodziny 

poprzez wizyty dzielnicowego i 

pracownika socjalnego w środowisku. 

 

 

OPS, Policja 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

1 Liczba wszczętych procedur „Niebieska Karta”. 

2 Liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny i umieszczone u innej 

niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej. 

3 Liczba dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

4 Liczba osób umieszczonych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia. 

5 Liczba udzielonych porad specjalistów. 

6 Liczba osób objętych procedurą NK. 

7 Liczba zawiadomień do prokuratury. 

8 Liczba interwencji związanych z przemocą. 

9 Liczba wizyt pracowników socjalnych i dzielnicowych w miejscu zamieszkania. 

 

 

 

 

 

Cel szczegółowy nr 4: Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie 

L.p. ZADANIA DZIAŁANIA REALIZATORZY/ 

PODMIOTY, 

WYKONUJĄCE 

ZADANIE 

4.1. Zapewnienie stałych form 

oddziaływań interwencyjnych i 

terapeutycznych 

Motywowanie i kierowanie osób 

stosujących przemoc w rodzinie do 

udziału w programach korekcyjno-

edukacyjnych. 

Podmioty NK 

4.2.  Przeprowadzanie rozmów z osobami 

stosującymi przemoc i uzależnionymi 

na temat konsekwencji stosowania 

przemocy w rodzinie. 

Policja, OPS MKRPA 

4.3.  Zgłaszanie osób podejrzewanych o 

stosowanie przemocy w rodzinie i 

nadużywających alkoholu na leczenie 

odwykowe 

Podmioty NK 

4.4.  

 

 

 

Kierowanie wniosków do Sądu o 

zastosowanie obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego wobec osób 

 MKRPA 
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 podejrzewanych o stosowanie 

przemocy w rodzinie i nadużywający 

alkoholu. 

 

 

4.5.  

 

 

Izolowanie osób stosujących przemoc 

od osoby doznającej przemocy. 

Policja 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

1 Liczba sprawców uczestniczących w programie korekcyjno-edukacyjnym. 

2 Liczba przeprowadzonych rozmów ze sprawcami o konsekwencjach stosowania 

przemocy. 

3 Liczba wniosków do MKRPA o podjęcie działań wobec osób nadużywających 

alkoholu i stosujących przemoc w rodzinie. 

4 Liczba osób, wobec których skierowano wniosek do Sądu o zastosowanie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

5 Liczba sprawców, wobec których zostały podjęte sankcje prawne. 

 

 

 

Cel szczegółowy nr 5: Edukacja osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania  

   przemocy w rodzinie 

 

L.p. ZADANIA DZIAŁANIA REALIZATORZY 

5.1. Podnoszenie wiedzy i rozwijanie 

umiejętności osób realizujących 

działania z zakresu. 

przeciwdziałania przemocy. 

Organizacja szkoleń. 

 

 

 

 

OPS, Firmy 

zewnętrzne 

5.2.  Uczestnictwo w szkoleniach i 

konferencjach organizowanych przez 

firmy zewnętrzne. 

Firmy zewnętrzne 

5.3.   Zapewnienie pomocy 

psychologicznej. 

Punkt Konsultacyjny 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

1 Liczba szkoleń. 

2 Liczba przeszkolonych osób. 

3 Liczba osób, które skorzystały z pomocy psychologicznej. 
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VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki własne gminy otrzymywane        

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na działania profilaktyczne 

oraz środki zewnętrzne pochodzące z dotacji na realizację zadań związanych                                       

z przeciwdziałaniem przemocy. 

 

VII. REALIZACJA PROGRAMU I PRZEWIDYWANE EFEKTY 

Realizacja Programu została zaprojektowana na lata 2021-2025. 

Program będzie realizowany przez instytucje i organizacje zobligowane do działań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie: (Zespól Interdyscyplinarny, MKRPA, OPS, placówki 

oświatowe, placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe, specjalistów zatrudnionych    

w punkcie konsultacyjnym, kuratorów sądowych). 

Zakłada się, że realizacja Programu na lata 2021-2025 przyczyni się do: 

- pogłębienia wiedzy mieszkańców Świebodzic na temat zjawiska przemocy domowej, 

- zmiany postaw społecznych wobec przemocy w rodzinie, 

- zmniejszenia liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą, 

- podniesienia kompetencji zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

- pogłębienia współpracy podmiotów zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie 

- zmiany świadomości sprawców na temat przemocy. 

 

VIII. MONITORING I EWALUACJA 

 

Monitoring będzie polegał na okresowej ocenie stanu zagrożenia problemem przemocy 

domowej na terenie gminy Świebodzice poprzez diagnozowanie i stałe monitorowanie 

problemu przemocy. Realizatorzy to: Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Społecznych, Ośrodek 

Pomocy Społecznej oraz placówki oświatowe. 

Monitorowanie i ewaluację Programu będzie prowadził Zespół, który raz w roku, na podstawie 

informacji uzyskanych od podmiotów, realizujących działania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z jego realizacji                  

z wykorzystaniem proponowanych wskaźników. 

Coroczna ewaluacja Programu pozwoli na dostosowanie form wsparcia do potrzeb                           

i problemów istniejących w Gminie Świebodzice oraz zwiększenie dostępności działań                 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Niniejszy Program wyznacza ramowe kierunki działań Gminy Świebodzice w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochronie ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025. 

Zaznacza się, że Program może ulec zmianie na skutek zmian prawnych, organizacyjnych oraz 

wynikających z bieżących doświadczeń związanych z realizacją Programu. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zaproponowany dokument i wachlarz zaplanowanych w nim działań na lata 2021-2025 zakłada
poprzez współpracę wielu podmiotów przede wszystkim: zmniejszenie liczby osób i rodzin
dotkniętych przemocą, pogłębienie wiedzy mieszkańców Świebodzic na temat zjawiska przemocy
domowej, zmianę postaw społecznych wobec przemocy w rodzinie, podniesienie kompetencji
zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest zasadne.
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