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w sprawie: przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  dla Gminy 

i Miasta  Jastrowie na lata 2018 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY   W   RODZINIE 

ORAZ  OCHRONY  OFIAR  PRZEMOCY 

DLA  GMINY  I MIASTA  JASTROWIE 

NA  LATA  2018  -  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jastrowie  -  grudzień  - 2017 

 

 



2 

 

  SPIS   TREŚCI 

 

I.   Wstęp  ………………………………………………………………………………………………… 3 

II. Podstawy   prawne opracowania Programu  ………………………………………….  4 

III. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie ………………………………………………. 5 – 7  

IV. Cele  Programu, zadania do realizacji oraz wskaźniki osiągnięcia celu……   8 – 12  

V. Adresaci  i  Realizatorzy  programu ….……………………………………………………. 13 

VI. Zakładane  efekty Programu ………………………………………………………………….. 14 

VII. Monitorowanie realizacji  Programu ………………………………………………………. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. WSTĘP 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla  Gminy 

i Miasta Jastrowie na lata 2018 – 2020, zwany dalej Programem zawiera działania 

Zespołu Interdyscyplinarnego, którego celem jest koordynowanie systemu 

przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – 

gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem 

konkretnego problemu przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów będących  

w dyspozycji każdego z przedstawicieli Zespołu. 

                 Program zawiera podstawowe informacje dotyczące zjawiska  przemocy  

w rodzinie, regulacje prawne, cele i zadania do realizacji. Zawiera także plan działań 

instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania decyzji na rzecz zapobiegania 

 i zwalczania przemocy w rodzinie. 

                Aktem prawnym regulującym działania wszystkich podmiotów wobec przemocy 

w rodzinie jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia: 13 września 2011 r w sprawie 

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

Procedura NK została opracowana w ten sposób, aby połączyć kompetencje instytucji 

odpowiedzialnych za przemoc i tworzyć warunki do podejmowania współpracy już od 

momentu interwencji.  

                Realizacja niniejszego Programu  ma szansę powodzenia przy współpracy 

lokalnych służb i instytucji w ramach skoordynowanych działań  w Gminnym Zespole 

Interdyscyplinarnym. 
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II. PODSTAWY  PRAWNE  OPRACOWANIA PROGRAMU 

•   ustawa z dnia: 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

     (Dz. U. z 2005 r Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), 

•   ustawa z dnia: 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r Nr 88 poz.553 ze zm.), 

•  ustawa z dnia:  6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego  

     (Dz. U. z 1997r Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), 

•  ustawa z dnia: 12 marca 2004r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2013r. nr 182 ze zm.), 

•  ustawa z dnia: 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

    (Dz. U. z 2013r. Nr 135 z późn. zm.), 

•  ustawa z dnia: 26 października 2013r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r Nr 1356 z późn.zm.), 

•  ustawa z dnia: 25 lutego 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. Nr 788 

    z późn. zm.), 

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

    „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r Nr 209, 

      Poz. 1245 ). 
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III. DIAGNOZA  PROBLEMU  PRZEMOCY  W  RODZINIE 

Przemoc według ustawowej definicji zawartej w art. 2 pkt.2 ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie to: „jednorazowe albo powtarzające się, umyślne działanie lub 

zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności 

narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 

nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym,  a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą”. 

W niniejszej ustawie przez członka rodziny rozumiany jest:  małżonek, wstępny, zstępny, 

rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku 

przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, a także 

inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca – Kodeks Karny art. 115§ 11 ustawy  

z dnia: 6 czerwca 1997r. 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

•  jest intencjonalna  -  zamierzone działanie człowieka mające na celu kontrolowanie  

i podporządkowanie osoby dotkniętej przemocą; 

•  siły są nierównomierne – jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Osoba doznająca 

przemocy jest słabsza a osoba stosująca przemoc silniejsza; 

•   narusza prawa i dobra osobiste – osoba stosująca przemoc wykorzystuje przewagę siły, 

narusza podstawowe prawa osoby doznającej przemocy (np. prawo do nietykalności 

fizycznej, godności, szacunku, itp.); 

•  powoduje cierpienie i ból – osoba stosująca przemoc naraża zdrowie i życie osoby 

doznającej przemocy na poważne szkody. Doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że osoba 

poszkodowana ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

Przemoc w rodzinie przybiera następujące formy: 

• przemoc  fizyczna – działania z użyciem siły fizycznej: popychanie, odpychanie, 

obezwładnienie, porzucanie w niebezpiecznej okolicy czy nieudzielenie koniecznej pomocy; 
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• przemoc  psychiczna – działania wykorzystujące mechanizmy psychologiczne mające na 

celu kontrolę i dominację nad ofiarą (narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, 

wyzywanie, upokorzenie, wmawianie choroby psychicznej czy zawstydzanie); 

• przemoc  seksualna -  wyraża się poprzez wymuszanie pożycia seksualnego lub seksu  

z osobami trzecimi, krytykę zachowań seksualnych, sadystyczne formy zachowań 

seksualnych; 

• zaniedbanie – polega na, nie wywiązywaniu się z obowiązków względem drugiej zwykle 

słabszej osoby (brak należytej opieki, niezaspakajanie potrzeby snu, jedzenia, higieny, itp.); 

• przemoc materialna/ ekonomiczna – działania mające na celu kontrolę i dominację  

w sferze ekonomicznej (odbieranie zarobionych pieniędzy, wydzielanie ich ofierze, 

utrudnianie podjęcia pracy zarobkowej, czy niezaspakajanie podstawowych potrzeb rodziny, 

itp.). 

Bardzo  rzadko  sprawca stosuje wobec swojej ofiary jedną formę przemocy. Zwykle 

wykorzystuje różne jej postacie, aby uzyskać pełną kontrolę nad osobą doznającą krzywdy.  

Zachowanie osoby stosującej przemoc może wywołać u osoby poszkodowanej trwałe 

negatywne skutki (np. strach), które będą miały wpływ na dalsze jej funkcjonowanie. Ważne 

jest, aby osoba doznająca przemocy, mówiła o tym otwarcie i miała poczucie bezpieczeństwa 

(podczas rozmów, terapii i innych form pomocy). 

              Z powodu wielu negatywnych zachowań sprawcy, cierpią nie tylko osoby doznające 

przemocy, ale również mimo woli, dzieci. Tego typu doświadczenia uczą agresywnego stylu 

zachowania, zwiększają agresję, zaburzają poglądy na rozwiązywanie konfliktów i zmniejszają 

wrażliwość na agresywne zachowania. 

Przemoc domowa jest zjawiskiem złożonym, wieloaspektowym, rozpatrywanym  

w czterech perspektywach: prawnej, psychologicznej, moralnej i społecznej: 

• z punktu widzenia prawa – przemoc uważana jest za przestępstwo, co zobowiązuje organy 

policyjne i wymiar sprawiedliwości do interweniowania  i podejmowania działań na rzecz 

ochrony osób doznających przemocy, ścigania i karania sprawców; 
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• aspekt psychologiczny  zwraca uwagę na mechanizmy przemocy w rodzinie, na relacje 

między osobą doznającą przemocy a sprawcą, na odczuwanie przez osoby doznające  

skutków przemocy, a także możliwości wyjścia z przemocy; 

• strona  moralna odwołuje się do wartości, takich jak: poszanowanie życia ludzkiego, 

zdrowia i godności osobistej, 

• z punktu widzenia społecznego, zwracana jest  uwaga na funkcjonujące mity i stereotypy 

usprawiedliwiające zachowania sprawcy przemocy. 

         W bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi przemocy, jak i stosującymi przemoc 

w rodzinie ważne jest rozumienie przemocy na każdej płaszczyźnie. Dlatego też osoby 

podejmujące pracę z w/w osobami powinny posiadać odpowiednie przygotowanie 

zawodowe i predyspozycje do tego rodzaju spraw, a także muszą się liczyć z możliwościami 

instytucji jaką reprezentują i czy  mają świadomość swoich kompetencji. 

Najczęściej podejmowane środki zewnętrzne to: 

• interwencja, 

• schronienie, 

• informacja, 

• edukacja, 

• poradnictwo specjalistyczne, 

• wsparcie emocjonalne, 

• psychoterapia, 

• pomoc socjalna  (wsparcie do dalszych działań). 
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IV. CELE  PROGRAMU,  ZADANIA  DO  REALIZACJI PROGRAMU  ORAZ  

WSKAŹNIKI  DO  OSIĄGNIĘCIA CELU. 

 

Celem głównym Programu jest: 

1. Zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez 

tworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji, 

2. Ochrona osób doznających przemocy i wsparcie dla osób zagrożonych przemocą. 

Cele szczegółowe: 

1. Monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy  

i miasta Jastrowie. 

2. Dostępność mieszkańców gminy  do wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, 

jego przejawów i form oraz podnoszenie poziomu wiedzy. 

3. Zwiększenie koordynacji działań osób i instytucji  zobowiązanych do przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

4. Objęcie kompleksową  pomocą  osoby dotknięte przemocą w rodzinie. 

5. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc. 

Realizacja  celów i zadań: 

1. Monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie 

 

Zadania   do  realizacji Podmiot  odpowiedzialny 

1. Rejestrowanie przypadków przemocy 

w rodzinie. 

2. Sporządzanie rocznego sprawozdania 

z udokumentowanych przypadków 

przemocy w rodzinie na podstawie 

prowadzonej dokumentacji ZI. 

 Realizatorzy programu 
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Wskaźniki  osiągnięcia celu: 

 -  dane uzyskane od realizatorów programu pozwolą oszacować skalę zjawiska przemocy 

w gminie  Jastrowie, 

-  ilość  zarejestrowanych przypadków przemocy w rodzinie w skali roku. 

2. Dostępność mieszkańców gminy do wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, jego 

przejawów i form oraz podnoszenie poziomu wiedzy. 

 

Zadania   do realizacji Podmiot odpowiedzialny 

1. Informowanie społeczności lokalnej  

o instytucjach udzielających pomocy  

i wsparcia osobom doznającym 

przemocy w rodzinie poprzez lokalne 

media, stronę internetową MGOPS, 

itp. 

2. Opracowywanie materiałów 

informacyjnych na temat  zjawiska 

przemocy w rodzinie ( informacje na 

stronie internetowej MGOPS, GiM, 

ulotki, broszury, itp. ) 

3. Organizowanie konkursów/ spektakli 

wśród dzieci i młodzieży w zakresie 

zapobiegania przemocy. 

Włączanie treści informacji o 

zagrożeniach z przemocy w rodzinie 

w szkolnych materiałach 

profilaktycznych. 

-  Realizatorzy programu, w tym : MGOPS 

 w Jastrowiu 

 

 

 

 

-  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jastrowiu 

 

 

 

-   placówki oświatowe miejskie i gminne 
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Wskaźniki do osiągnięcia celu: 

-  liczba materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury) w tym: publikowanych w mediach, 

-  liczba przeprowadzonych konkursów/spotkań oraz liczba uczestników, 

-  liczba szkół prowadzących programy profilaktyczne. 

3. Zwiększenie koordynacji działań osób i instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

Zadania  do realizacji Podmiot odpowiedzialny 

1. Prowadzenie przez Zespół 

interdyscyplinarny skoordynowanych 

działań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

2. Prowadzenie  procedury „Niebieskich 

Kart” w przypadku zgłoszenia 

przemocy w rodzinie. 

3. Objęcie szkoleniami członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego, grup 

roboczych oraz pracowników 

socjalnych z zakresu procedur NK 

oraz innych niezbędnych procedur 

 w tym zakresie. 

Zaopatrywanie członków ZI i grup 

roboczych w materiały edukacyjne 

 z zakresu przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 

Grupy robocze 

 

 

Wszyscy realizatorzy Programu 

 

 

Realizatorzy Programu w tym: 

GKP i RPA w Jastrowiu 

 

 

 

 

Realizatorzy Programu w tym: MGOPS, 

 GKP i RPA  w Jastrowiu  

 

Wskaźniki do osiągnięcia celu: 

- liczba spraw rozpatrzonych przez Zespół Interdyscyplinarny, 



11 

 

- liczba wypełnionych „Niebieskich Kart” i liczba rodzin objęta procedurą NK, 

- liczba szkoleń i liczba osób objęta szkoleniami. 

4. Objęcie kompleksową pomocą osoby dotknięte przemocą w rodzinie. 

Zadania  do realizacji Podmiot odpowiedzialny 

1. Postępowanie interwencyjne według 

określonych procedur przez 

poszczególne grupy zawodowe. 

2. Udzielanie pomocy i wsparcia w 

miejscu zamieszkania – interwencje. 

3. Współpraca z Punktem Informacyjno 

- Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy  

(pomoc prawna i psychologiczna). 

4. Zapewnienie pomocy terapeutycznej 

indywidualnej i grupowej dla ofiar 

przemocy w rodzinie. 

5. Udzielanie informacji dotyczących 

schronienia w ośrodkach wsparcia 

dla ofiar przemocy. 

6. Poradnictwo specjalistyczne: 

psychologiczne, socjalne, rodzinne, 

itp. 

Realizatorzy programu 

 

 

Realizatorzy programu 

 

MGOPS Jastrowie 

 

 

 

 

MGOPS  Jastrowie 

 

 

Realizatorzy programu 

 

 

MGOPS Jastrowie 

 

Wskaźniki:  

- liczba wykrytych przypadków przemocy w rodzinie, 

- liczba osób korzystających z pomocy specjalistów (pomoc prawna, psychologiczna), 

- liczba osób uczestniczących w terapii indywidualnej lub grupowej. 
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5. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc. 

Zadania  do realizacji Podmiot  odpowiedzialny 

1. Przeprowadzanie rozmów z osobami 

stosującymi przemoc. 

 

 

 

 

2. Izolowanie sprawców przemocy od 

ich ofiar. 

 

3. Udzielanie informacji sprawcom 

przemocy na temat programów 

korekcyjno – edukacyjnych. 

 

4. Zapewnienie pomocy terapeutycznej 

indywidualnej. 

Komenda Powiatowa w Złotowie 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jastrowiu 

Sąd Rejonowy w Złotowie 

 

Komenda Powiatowa w Złotowie 

Komisariat Policji w Jastrowiu 

 

Realizatorzy Programu 

 

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jastrowiu 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki: 

- liczba podjętych działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

- liczba sprawców przemocy korzystających z pomocy specjalistów. 
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V. ADRESACI  I  REALIZATORZY  PROGRAMU 

      Program przeznaczony jest dla mieszkańców gminy i miasta Jastrowie. Natomiast 

działania zawarte w Programie będą skierowane do osób doświadczających przemocy 

 w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a także osób starszych, co do 

których istnieje podejrzenie stosowania przemocy domowej.     

Program powinny realizować podmioty funkcjonujące na terenie gminy Jastrowie 

świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

1. Komisariat  Policji w Jastrowiu. 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 

4. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jastrowiu. 

5. Zespoły Lekarzy Rodzinnych na terenie gminy i miasta Jastrowie. 

6. Placówki oświatowe na terenie gminy i miasta Jastrowie. 

7. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. 

WSPÓŁPRACA: 

1. Komenda Powiatowa Policji w Złotowie. 

2. Powiatowe Centrum Pomocy w Złotowie. 

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

4. Sąd  Rejonowy w Złotowie. 

5. Szpital Powiatowy i Poradnia Zdrowa Psychicznego w Złotowie. 

6. Kuratorzy zawodowi. 

7. Prokuratura Rejonowa w Złotowie. 

8. Lokalne media 

oraz inne jednostki w zależności od potrzeb. 
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VI.  ZAKŁADANE  EFEKTY  PROGRAMU  

 

1. Zwiększenie  zaangażowania  mieszkańców gminy a zwłaszcza świadków 

przemocy   w sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. 

3. Udzielenie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. 

 

VII. MONITOROWANIE   REALIZACJI  PROGRAMU 

1. Coroczna analiza sprawozdań z wykonania skoordynowanych działań Zespołu  

Interdyscyplinarnego pozwoli na zebranie informacji i określenie skali 

występowania zjawiska przemocy w rodzinach. 

2. Wskaźniki  osiągnięcia celu pokażą realne liczby występowania przypadków 

przemocy w rodzinie i  czy zaplanowane sposoby ich rozwiązywania przynoszą 

oczekiwane efekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


