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I. Wstęp –teoretyczne podstawy zjawiska przemocy w rodzinie. 
 

Pierwszą definicję pojęcia przemocy w rodzinie w przepisach polskiego 

prawa powszechnie obowiązującego, możemy znaleźć w art. 2 pkt. 2 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gdzie przemoc w 

rodzinie to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 

zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub 

innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności 

narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające 

ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące 

szkody na ich zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące 

cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Wcześniejszy 

brak definicji przemocy w rodzinie w systemie prawa utrudniał 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, gdyż była ona zjawiskiem 

niedookreślonym przez prawo. Definicja określona w art. 2 pkt. 2 ustawy 

została stworzona na potrzeby ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

i ma duże znaczenie w kontekście obowiązków realizacji określonych zadań w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez organy administracji 

publicznej. 

 

Do charakterystycznych cech przemocy w rodzinie zalicza się konkretne 

jej przejawy: 

a) przemoc jest procesem (nie pojawia się znienacka, rozwija się 

stopniowo,  przybierając na częstotliwości i sile, tworząc cykle przemocy 

z kolejno następującymi po sobie fazami, tj. faza narastania napięcia, 

faza ostrej przemocy i faza tzw. miodowego miesiąca); 

b) przemoc jest intencjonalna (wynika z działania człowieka, które nie jest 

przypadkowe); 

c) przemoc zawsze narusza prawa, dobra osobiste jednostki i powoduje 

szkody (fizyczne, psychiczne, emocjonalne); 



d) przemoc jest takim naruszeniem praw, dóbr człowieka, że uniemożliwia 

mu  

samoobronę (głównie z powodu przewagi sprawcy w różnych 

obszarach); 

e) przemoc jest demonstracją siły i chęcią przejęcia całkowitej kontroli i 

władzy nad drugim człowiekiem; 

f) przemoc ma tendencję do powtarzania się (rzadko bywa jednorazowym 

epizodem); 

g) przemoc narasta –eskaluje (nie zatrzymana, stopniowo przybiera na 

sile); 

h) przemoc jest nagradzająca (dla sprawcy przemocy daje szybkie efekty, 

co powoduje, że trudno mu z niej zrezygnować); 

i) odpowiedzialność za przemoc zawsze ponosi sprawca (nic, co zrobi, 

bądź nie zrobi ofiara, nie usprawiedliwia przemocy. Przemoc nie jest 

sposobem na rozwiązywanie konfliktów); 

j) jakakolwiek próba analizowania, jaką rolę odgrywa ofiara w 

doświadczaniu przemocy, jest dla niej wtórnie raniąca. 

 

Przemoc w rodzinie może mieć określony rodzaj: 

-przemoc fizyczna – naruszenie nietykalności fizycznej, popychanie, 

obezwładnianie,  

przetrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, uderzanie otwartą ręką, 

pięścią, bicie przedmiotami, rzucanie w kogoś przedmiotami, parzenie, 

podpalanie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie, itp., 

-przemoc psychiczna – degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, 

upokarzanie, zawstydzanie, wyśmiewanie, stałe krytykowanie), grożenie, 

wyśmiewanie poglądów,  

przekonań religijnych, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę 

uczuć,  

zainteresowania, szacunku, wmawianie choroby psychicznej, izolacja 

społeczna (kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, zamykanie w domu), 



domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie lub pozbawianie snu czy 

pożywienia, itp., 

-przemoc seksualna – demoralizacja, wymuszanie pożycia seksualnego, 

nakłanianie  

i zmuszanie do czynów nierządnych przy wykorzystaniu stosunku zależności, 

gwałt,  

wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie 

seksu  

z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, itp., 

-przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie 

podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb 

materialnych, kontrolowanie wydatków z wykorzystaniem stosunku zależności, 

niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego, itp., 

 

Polskie prawo bardzo wyraźnie wskazuje, że krzywdzenie członków 

rodziny jest przestępstwem i jak każde inne podlega karze. Każda osoba 

doznająca krzywdy ma prawo do ochrony, a przede wszystkim do 

powstrzymania i przerwania przemocy. Osoba będąca ofiarą przemocy w 

rodzinie ma za sobą na ogół wiele przykrych i trudnych doświadczeń, 

jednocześnie doświadczać może poczucia bezskuteczności własnych działań, 

które miałyby przerwać przemoc, a także doświadczać może wielu trudnych 

doświadczeń ze strony instytucji mających na celu przeciwdziałać zjawisku 

przemocy w rodzinie. Bardzo istotne jest, by przełamywać stereotyp i wyraźnie 

podkreślać, że żadne zachowanie osoby nie usprawiedliwia przemocy i do niej 

nie upoważnia. Długotrwała przemoc rodzi określone skutki u osoby jej 

doznającej: wstyd, strach, bezradność, złość, określone objawy somatyczne i 

wiele innych.  

 Ważne jest więc, by pomoc ofiarom przemocy w rodzinie szła 

wielotorowo. Powinny to być z jednej strony konkretne oddziaływania prawne, 

a z drugiej strony psychologiczne. Przerwanie przemocy jest warunkiem 

podstawowym na drodze do zmiany i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

Jest to również jeden z najtrudniejszych aspektów interwencji. Pomoc 



psychologiczna ofierze powinna koncentrować się na zrozumieniu sytuacji, w 

jakiej znalazła się ofiara, przejściu przez poczucie krzywdy, winy, chęci odwetu 

i rozpaczy. Każda rodzina czy osoba jest inna, ma inne doświadczenia, 

ograniczenia czy zasoby. Często nasze zasoby, czyli mocne strony, cechy, 

umiejętności, wiedza, wykształcenie, zawód, doświadczenie, znajomości, 

kontakty międzyludzkie, trzeba sobie uświadomić i wydobyć je, by móc 

czerpać z nich motywację i siłę do działania, zdrowego funkcjonowania i życia.  

W procesie pomocy psychologicznej bardzo ważnym aspektem jest też 

edukacja, która  

ma na celu dostarczanie osobom krzywdzonym wiedzy na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie, ale również daje możliwość zdjęcia odpowiedzialności 

za przemoc z osoby pokrzywdzonej. Odpowiednia i skuteczna edukacja daje 

też możliwość zobaczenia sposobów radzenia sobie z przemocą i ich 

skuteczności. Wzmacniająca pomoc psychologiczna dla osób po 

doświadczeniach przemocy w rodzinie powinna pomóc w: 

- dostrzeganiu nowych rozwiązań i swoich możliwości w tym zakresie; 

- przezwyciężaniu skutków przemocy; 

- zrozumieniu, że przemoc dotyka bardzo wiele osób i jest niestety zjawiskiem  

powszechnym; 

- uznaniu istnienia przemocy i nie obwinianiu się za nią; 

- uznaniu ważności swoich uczuć, myśli, emocji, wyborów i decyzji; 

- podejmowaniu własnych, niezależnych decyzji; 

- nauce nawiązywania wspierających związków emocjonalnych; 

- odzyskaniu poczucia własnej wartości i godności. 

 
II. Założenia i podstawy prawne 
 
Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie są: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 rok (Dz. U. 

z 2009 r., Nr 114, poz. 946) Rozdział drugi pt. „Wolność, Prawa i 



Obowiązki Człowieka i Obywatela” reguluje zasady zapewniające 

każdemu obywatelowi 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; 

  Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2015r. poz.1286,1893,1916); 

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

(Dz. U. z 2015r. poz. 1390.); 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r. 

poz. 930, 1583). 

 

 „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2017-2021” jest spójny z :  

- „Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, 

-„Wojewódzkim programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 

2012-2020”, 

-„Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Recz 

na lata 2016-2023 ”, 
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury  

„Niebieskie Karty’’ oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

 

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar Zarządzeniem Burmistrza Gminy Recz z dnia 5 sierpnia 

2011r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą 

m.in. przedstawiciele pomocy społecznej, Policji, służby zdrowia, oświaty, 

członkowie GKRPA, kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych.  

Została przyjęta do realizacji Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Reczu w 

kwietniu 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania.  



Działania przedstawicieli powyższych instytucji i organizacji- zgodnie z 

ustawą- opierają się na procedurze Niebieskiej Karty .  

 

Pomimo faktu, iż Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie 

obowiązuje od 1 sierpnia 2010r., Rozporządzenie w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” weszło w życie z 

dniem 18 października 2011r. Na podstawie rozporządzenia prawo do 

sporządzenia Niebieskiej Karty A- formularza inicjującego postępowanie- 

zyskali przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, GKRPA. 

Przed wejściem w życie ww. rozporządzenia uprawnieni do zakładania 

Niebieskich Kart byli wyłącznie przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej i 

Policji.  

Po sporządzeniu Niebieskiej Karty A - osoba wypełniająca przekazuje 

niezwłocznie formularz przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. 

Dalsze działania podejmowane są w ramach Zespołu.  

 

Głównym założeniem Gminnego Programu jest stworzenie i 

doskonalenie systemu zintegrowanych działań we współpracy ze wszystkimi 

podmiotami działającymi na terenie Gminy Recz w zakresie pomocy 

społecznej. Program łączy wszelkie zasoby kadrowe,  rzeczowe, wiedzę, 

kompetencje, umiejętności i doświadczenia ludzi zajmujących się 

zagadnieniami przeciwdziałania przemocy w rodzinie takich podmiotów jak: 

Urząd Miejski w Reczu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Reczu, Posterunek Policji w Reczu, Komenda Powiatowa Policji w 

Choszcznie, Sąd Rejonowy w Choszcznie, Prokuratura Rejonowa w 

Choszcznie, kuratorzy sądowi, placówki oświatowe, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Reczu, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Choszcznie, parafia, stowarzyszenia i inne organizacje 

pozarządowe, placówki służby zdrowia. 

Działania wielu służb, mające na celu przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie, zatrzymanie przemocy oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji, 

obejmuje funkcjonująca w całym kraju, procedura „Niebieskie Karty”. Jest to 



procedura postępowania i interwencji, gdzie wszelkie działania służb 

pomocowych są indywidualnie dopasowane do potrzeb danej rodziny, 

dotkniętej przemocą w rodzinie. Szczegółowe warunki realizowania procedury, 

zadania poszczególnych służb określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

13 września 2011r.  

  

III. Diagnoza lokalna  

Na terenie Gminy Recz działają następujące instytucje, służby i organizacje, 

które w zakresie swoich kompetencji, zadań i obowiązków mają 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochronę ofiar przemocy w rodzinie, a 

są to: 

1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu (w tym: Świetlica 

Środowiskowa, Klub Integracji Społecznej); 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Reczu, 

3) Posterunek  Policji w Reczu, 

4) Placówki oświatowe (w tym: przedszkole, punkt przedszkolny szkoła 

podstawowa, gimnazjum), 

5) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

 

Właściwe zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Recz jest  

bardzo trudne, z uwagi na złożoność problemu, jego zakres, skutki i 

konsekwencje, jakie to zjawisko ze sobą niesie. Dane posiadane z instytucji 

pomocowych zajmujących się tym zjawiskiem, pozwalają oszacować jego 

przybliżone rozmiary. Skala problemu przemocy w rodzinie w naszej gminie 

została określona na podstawie zebranych danych i informacji statystycznych 

ze sprawozdań za lata 2011 –2014 z takich instytucji jak: Komenda Powiatowa 

Policji w Choszcznie, Posterunek Policji w Reczu, Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Reczu, Sąd Rejonowy w Choszcznie. 

 

 



3.1. Skala problemu przemocy w rodzinie w Gminie Recz.  
Skala problemu przemocy w rodzinie w Gminie Recz została określona na 

podstawie informacji uzyskanych z danych statystycznych ze sprawozdań, 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Recz. Rozpoznanie skali zjawiska, 

wyłącznie na podstawie danych statystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Policji czy innych instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie problemu 
przemocy domowej nie daje pełnego zobrazowania skali zjawiska. Często 

przemoc nie wychodzi poza próg domu. Osoby będące ofiarami przemocy nie 
szukają pomocy wśród innych, w tym wśród instytucji z różnych powodów. 
Trzeba również mieć na uwadze ,że ofiarami przemocy w rodzinie są dzieci, 

które z reguły nie potrafią same poprosić o pomoc, a które rozwijając się w 

atmosferze przemocy nabywają negatywne wzorce zachowań i 

niejednokrotnie zostają sprawcami przemocy w rodzinie już jako dorosłe 

osoby.  

 
3.1.1. Realizacja procedury „NIEBIESKIEJ KARTY” na podstawie danych 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Recz. 
Statystyki prowadzone przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie z przeprowadzonych interwencji domowych w okresie 

od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. pokazują, że na terenie 

działania ww. Zespołu są następujące: 

1. Interwencje dotyczące przemocy w rodzinie:  

miejsce interwencji – gmina Recz, 
2. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej /ogółem/ – 10,  
w tym: kobiety – 8,  

mężczyźni – 0,  

małoletni do ukończenia lat 13 - 2 

małoletni od 13 do 18 lat –0.  

 
3. Liczba sprawców przemocy domowej /ogółem/ – 8,  
w tym: kobiety – 0,  

mężczyźni – 8,  

nieletni – 0, 



4. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych /ogółem/ – 1,  
w tym: kobiety – 0,  

mężczyźni – 1,  

nieletni – 0.  

5. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu /ogółem/ 

– 5,  
w tym: kobiety – 0,  

mężczyźni – 5,  

nieletni – 0.  

przewiezionych do Policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych do 

wytrzeźwienia – 0,  

kobiety – 0,  

mężczyźni –0 ,  

nieletni – 0.  

6. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej – 0:  
pokrzywdzony /a/ – 0,  

sprawca – 0.  
7. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, OIK, oddanych 
pod opiekę osoby spokrewnionej – 0  
8.Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A” /ogółem/ – 8,  

w tym:  

- liczba formularzy wszczynających procedurę – 8,  

-w tym liczba formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy w 

rodzinie w trakcie trwającej procedury – 1  
9. Rodzaje pomocy udzielonej osobie, co do której istnieje podejrzenie, 
że jest dotknięta przemocą: 
- umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej – 0,  

- porady psychologa -0 osób  

- porady prawnika- 0 osób  

- porady członka GKRPA – 8 osób  

- pracownicy socjalni, praca socjalna - 30 osób 

 

 



 

Na koniec 2015r. zamknięto 20 Niebieskich Kart. 

W 2015r. wpłynęło 8 NK: 

OPS- 2 

POLICJA-3 

GKRPA-3 

SZKOŁA-0 

OŚRODEK ZDROWIA-0 

Z przedstawionych danych wynika, że wśród osób, co do których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą przeważają kobiety i osoby małoletnie. 

Mężczyźni dominują wśród osób, wobec których istnieje podejrzenie, że 

stosują przemoc.  

Reasumując powyższe, niezależnie od tego, do której instytucji zgłosi się 

ofiara przemocy zostanie przekazana do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w funkcjonowanie którego 

zaangażowane są wszystkie służby. 

IV. Cele programu, obszary, działania, wskaźniki, instytucje i 
podmioty realizujące program  
 
IV.1. Cel główny programu 

Ograniczenie, na terenie Gminy  Recz rozmiaru i następstw 
zjawiska przemocy w rodzinie. 
 
IV.2. Cele szczegółowe programu  

 Wdrożenie na terenie gminy Recz systemowych rozwiązań w zakresie 

profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 Rozwój infrastruktury podmiotów udzielających pomocy ofiarom przemocy w 

rodzinie, oraz podnoszenie jakości i dostępności świadczonych usług.  



 Umożliwienie podnoszenia kompetencji osób pracujących z osobami 

doświadczającymi przemocy w rodzinie lub osobami stosującymi przemoc w 

rodzinie.  

 

 
IV.3. OBSZAR: Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
IV.3.1. Cel główny  
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności i 

skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc.  

IV.3.2.Cele szczegółowe  
 Zwiększenie intensywności działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Recz. 

 Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Recz w 

zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.  

 Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Recz w 

zakresie instytucji udzielających pomocy osobom doświadczających przemocy 

w rodzinie.  

 Zwiększenie dostępności oraz poprawa skuteczności ochrony i pomocy na 

rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.  

 Wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie na terenie gminy Recz.  

 
IV.3.3 Działania  

 Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy, w tym ustalenie 

liczby rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.  

 Cykliczne prowadzenie lokalnej kampanii społecznej (np. plakaty, spotkania 

z sołtysami, ulotki, broszury, itp.).  

 Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne 

służące wzmocnieniu opiekuńczo – wychowawczych kompetencji rodziców, w 

szczególności w rodzinach zagrożonych przemocą.  

 Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Recz.  



 Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej przyczyn 

i skutków przemocy w rodzinie.  

 Podejmowanie działań mających na celu uwrażliwienie mieszkańców gminy 

na problem przemocy w rodzinie.  

 Stworzenie systemu działań profilaktycznych i stałe jego doskonalenie.  

 Realizacja projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 

ochrony osób doświadczających tej przemocy.  

 Wspieranie inicjatyw oddolnych podmiotów realizujących działania w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

 

IV.3.4 Wskaźniki  
 Liczba konferencji, spotkań organizowanych dla mieszkańców gminy, 

instytucji i organizacji wspomagających rodzinę, pracujących z dzieckiem i 

rodziną, udzielających pomocy w sytuacji kryzysowej.  

 Liczba materiałów informacyjnych mówiących o przyczynach i skutkach 

przemocy w rodzinie oraz instytucjach udzielających pomocy rodzinie 

przeżywającej kryzys.  

 Liczba osób, które skorzystały z usług w zakresie poradnictwa.  

 Liczba osób, które stwierdzą, że w wyniku uczestnictwa w poszczególnych 

działaniach poprawiła się ich wiedza na temat zjawiska przemocy w rodzinie.  

 Liczba osób zajmujących się działalnością w zakresie profilaktyki i 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które uczestniczyły w szkoleniach, 

kursach, konferencjach itp.  

 Liczba osób zajmujących się działalnością z zakresu profilaktyki i 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które podniosły swoje kwalifikacje i 

kompetencje zawodowe.  

 Liczba zrealizowanych projektów obejmujących działania z zakresu 

profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 Liczba instytucji prowadzących zajęcia wychowawczo- profilaktyczne z 

dziećmi i młodzieżą.  



 Liczba uczestników zajęć wychowawczo - profilaktycznych dla dzieci i 

młodzieży.  

 
IV.3.5. Instytucje/ podmioty realizujące działania  

 Urząd Miejski w Reczu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Reczu,  

 Szkoły i placówki oświatowe, przedszkole,  

 Placówki służby zdrowia,  

 Organizacje pozarządowe, w szczególności działające na rzecz dziecka i 

rodziny,  

 Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie,  

 Prokuratura Rejonowa w Choszcznie,  

 Sąd i kuratorskie służby sądowe,  

 Inne instytucje.  

 

IV.4. OBSZAR: Działania na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.  
IV.4.1. Cel główny  
Zwiększenie dostępności i podniesienie skuteczności działań ochronnych na 

rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.  

 

IV.4.2.Cele szczegółowe   
 Zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat podmiotów 

świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz 

form udzielanej pomocy.  

 Zapewnienie pomocy i wsparcia oraz bezpiecznego schronienia osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie.  

 

IV.4.3 Działania  
 Koordynowanie i doskonalenie współpracy pomiędzy podmiotami 

działającymi na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.  



 Zwiększenie dostępności do informacji w zakresie możliwości i form pomocy 

psychologicznej, medycznej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej.  

 Propagowanie dostępności telefonów zaufania oraz telefonów 

interwencyjnych i informacyjnych dla osób doświadczających przemocy w 

rodzinie.  

 Świadczenie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, 

socjalnego, zawodowego i rodzinnego dla osób doświadczających i 

zagrożonych przemocą w rodzinie – Punkt Konsultacyjny dla Osób 

Doznających Przemocy.  

 Prowadzenie działań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy 

w rodzinie.  

 Uruchomienie Grupy Wsparcia dla osób doznających przemocy. 

 Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 
 
IV.4.4 Wskaźniki  

 Liczba osób korzystających z proponowanych przez Gminę Recz form 

pomocy.  

 Liczba osób korzystających z pomocy w całodobowych placówkach 

pomocowych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.  

 Liczba udzielonych porad, konsultacji i innych form udzielonej pomocy.  

 Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.  

 Liczba organizacji pozarządowych, które w danym roku realizowały zadania 

na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.  

 Liczba ulotek, plakatów, informacji medialnych informujących o podmiotach 

świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.  

 Liczba osób, które stwierdziły, że w wyniku uzyskanej pomocy poprawie 

uległa ich sytuacja życiowa.  

 

IV.4.5. Instytucje/ podmioty realizujące działania  



 Urząd Miasta w Reczu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny,  

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu,  

 Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie, Posterunek Policji w Reczu, 

 Prokuratura Rejonowa w Choszcznie,  

 Placówki służby zdrowia,  
 Organizacje pozarządowe działające na rzecz dziecka i rodziny,  

 Całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze,  

 Sąd, kuratorskie służby sądowe,  

 Kościoły i związki wyznaniowe,  

 Szkoły i placówki oświatowe.  
 
IV.5.OBSZAR: Podniesienie kompetencji służb realizujących zadania w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
 
IV.5.1 Cel główny  
Poprawa skuteczności działań osób i instytucji zobowiązanych i uprawnionych 

do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jakości i dostępności 

świadczonych usług w tym zakresie poprzez podniesienie kwalifikacji i 

kompetencji kadr.  

 

IV.5.2 Cele szczegółowe  
 Zapewnienie możliwości udziału w różnych formach doskonalenia 

zawodowego (wewnętrznego i zewnętrznego), których celem jest podnoszenie 

kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności osób pracujących bezpośrednio z 

osobami stosującymi przemoc, jaki i osobami doświadczającymi przemocy w 

rodzinie.  

 Zapewnienie możliwości podnoszenia kompetencji osób pracujących z 

dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania wczesnych symptomów 

występowania zjawiska przemocy w rodzinie.  

 Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami 

dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc.  



 Poprawa sprawności i jakości świadczonych usług w zakresie przemocy w 

rodzinie przez instytucje do tego zobowiązane i uprawnione.  

 
IV.5.3 Działania  

 Zapewnienie możliwości udziału w organizowanych szkoleniach dla osób 

pracujących z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie, 

nauczycieli, wychowawców, opiekunów pedagogów, psychologów, 

pracowników instytucji pomocy społecznej oraz służby zdrowia, organizacji 

pozarządowych, przedstawicieli innych instytucji.  

 Planowanie i delegowanie osób pracujących bezpośrednio z osobami 

doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie do udziału w 

zewnętrznych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego, w tym 

nadających kwalifikacje(w miarę zgłaszanych potrzeb) .  

 Zapewnienie poradnictwa i wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z 

osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie w formie grupy wsparcia lub 

superwizji.  

 

IV.5.4 Wskaźniki  
 Liczba zrealizowanych szkoleń dla osób pracujących z osobami 

doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie, nauczycieli, 

wychowawców, opiekunów pedagogów, psychologów, pracowników instytucji 

pomocy społecznej oraz służby zdrowia, organizacji pozarządowych, 

przedstawicieli innych instytucji, stowarzyszeń i związków wyznaniowych.  

 Liczba osób uczestniczących w w/w szkoleniach.  

 Liczba osób podnoszących kwalifikacje (podniesienie poziomu 

wykształcenia, zdobycie dodatkowych kwalifikacji, uprawnień) w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub prowadzenia terapii ze wszystkimi 

stronami konfliktu.  

 
IV.5.5. Instytucje/ podmioty realizujące działania  

 Urząd Miejski w Reczu,  

 Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu,  



 Zespół Interdyscyplinarny,  

 Sąd, prokuratura, policja,  

 Szkoły i placówki oświatowe,  

 Organizacje pozarządowe działające na rzecz dziecka i rodziny.  

 

V. Zasady finansowania programu.  
Zakłada się, że niniejszy program będzie finansowany w różnych formach, z 

wykorzystaniem wielu źródeł finansowania, dlatego zakres realizacji działań 

programowych w poszczególnych latach uzależnia się od wielkości środków 

finansowych Gminy Recz, GKRPA oraz innych źródeł. 

 
VI. Sposób realizacji programu. Zarządzanie programem. Monitorowanie i 
ewaluacja.  
 
VI.1.Sposób realizacji programu.  
Zakłada się, że „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2017 – 2021” będzie miał charakter interdyscyplinarny i realizowany 

będzie przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania 

działań na rzecz zapobiegania i ograniczania przemocy w rodzinie. Ze 

względu na interdyscyplinarny charakter programu cele realizowane będą w 

formie pracy ciągłej przez okres pięciu lat. Działania skierowane do 

społeczności, instytucji, organizacji pozarządowych, kościołów i związków 

wyznaniowych z obszaru przeciwdziałania będą miały charakter :  

1) profilaktyczny – promowanie, propagowanie zachowań alternatywnych 

wobec przemocy, nowatorskich i systemowych rozwiązań,  

2) edukacyjny – upowszechnianie wiedzy na temat przemocy i jej 

negatywnych skutków, kształtowanie właściwych postaw, w tym braku 

akceptacji dla przemocy,  

3) pomocowy – specjalistyczne poradnictwo, działania profilaktyczno – 

terapeutyczne, korekcyjno – edukacyjne, informowanie o miejscach i 

możliwościach udzielenia pomocy,  



4) wspierający – wsparcie merytoryczne i praktyczne służb pomocowych, 

wzmacnianie i aktywizowanie instytucji i organizacji, współpraca i wymiana 

doświadczeń oraz informacji.  

 

VI.1.1 Harmonogram działań.  
Wdrożenie i realizacja Programu odbywać się będzie zgodnie z ustalonym 

harmonogramem opracowanym, w następujących terminach: w latach 2017 – 

2021 - do 31 stycznia każdego roku.  

Harmonogram będzie uwzględniał:  

1) terminy realizacji projektowanych działań,  

2) realizatorów poszczególnych zadań,  

3) źródła finansowania,  

4) uwagi dotyczące realizacji planowanych zadań.  

 

Harmonogram działań zatwierdza do realizacji Burmistrz Recza w terminach 

wskazanych powyżej. 

 

VI.2 Zarządzanie programem. 
Programem zarządzać będzie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, powołany przez Burmistrza Gminy  Recz  

Spotkania Zespołu odbywać się będą co najmniej raz na kwartał celem:  

1) wymiany informacji oraz doświadczeń,  

2) inicjowania szczegółowych działań zawartych w harmonogramie,  

3) przeprowadzenia bieżącego monitorowania,  

4) przeprowadzenia ewaluacji częściowej (raz w roku),  

5) ustalenia potrzeb finansowych na dalszą realizację niniejszego programu,  

6) opracowania projektu (według potrzeb) zmian w harmonogramie realizacji 

programu.  



 

VI.3 Monitorowanie i ewaluacja.  
VI 3.1. Monitorowanie.  
Program będzie monitorowany co pół roku w celu sprawdzenia czy:  

1) działania ujęte w programie są realizowane,  

2) zadania określone w harmonogramie są realizowane w ustalonych 

terminach.  

 

Porównanie informacji, danych na temat postępów realizacji programu z 

harmonogramem pozwoli na rejestrację bezpośrednich rezultatów 

prowadzonych działań oraz na zweryfikowanie tempa i kierunku realizacji 

założonych celów programowych.  

 
VI.3.2. Ewaluacja.  
Dla zbadania efektów programu, w trakcie jego realizacji (raz w roku) oraz po 

jego zakończeniu przeprowadzona zostanie ewaluacja pod kątem 

następujących kryteriów:  

1) adekwatności – stopień dostosowania programu do potrzeb osób, które 

zostały nim objęte,  

2) użyteczności – stopień przydatności programu dla odbiorców,  

3) skuteczności – stopień osiągnięcia zaplanowanych celów,  

4) efektywności – sprawność działań podejmowanych w toku realizacji 

programu,  

5) oddziaływania – stopień, w jakim korzyści odniesione przez uczestników 

programu miały szerszy wpływ na ich otoczenie,  

6) trwałości – stopień, w jakim korzyści odniesione przez uczestników 

programu miały szerszy wpływ na ich otoczenie.  

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ustali 

pytania, metody i narzędzia badawcze, a także sposób realizacji ewaluacji, w 

tym system gromadzenia danych, informacji itp.  



Szersze spojrzenie na program, oraz sposób jego wdrażania dokonane w 

drodze identyfikacji i oceny celów oraz sposobów realizacji dostarczy 

wniosków, co do skuteczności programu oraz ewentualnych potrzeb 

związanych z wzmocnieniem oddziaływania programu, usprawnienia 

procesów zarządzania czy modyfikacji kierunków działań. 

 

 

                                                   Program został opracowany przez 
   Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  

                                                  Przemocy w Rodzinie w Reczu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
 

Konieczność opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wynika wprost z art. 6 ust. 

2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Program ma stanowić podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów 

interwencji społecznych, które będą podejmowane w ramach gminnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dokument wyznacza cele i 

działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do 

zniwelowania problemu przemocy w rodzinie w gminie oraz zminimalizować 

jego skutki. 
 


