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UCHWAŁA NR 255/XXXVII/14
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na
lata 2014-2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami / oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu w rodzinie/Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi
zmianami / Rada Gminy w Oleśnicy uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 20142015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Krzysztof Ratusznik

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 890

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 255/XXXVII/14
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 24 lutego 2014 r.
Zal_Nr_1
I. WSTĘP
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o ochrony ofiar
U. z 2005 r. Nr 180 poz.1493/ nakłada na samorządy gmin w tym obszarze następujące zadania:

/Dz.

1/ tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2/ prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3/opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
4/ prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system
wartości, poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne
relacje, pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu.
Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie i należy ją
zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.
W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych funkcji. Relacje
wewnątrz rodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków
rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi, moralnymi oraz oczekiwaniami
społecznymi.
Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy różnych służb.
Wdrożenie w życie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar” jest
gwarancją zintegrowanych działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie.
Podejmowanie działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika również z zapisów ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami/ oraz
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami.
Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy różnych służb.
Wdrożenie w życie ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar”” jest gwarancją
zintegrowanych działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie.
II. POJĘCIE PRZEMOCY W RODZINIE.
Według definicji przyjmowanych przez polskich specjalistów, przemoc domowa to: działanie lub
zaniechanie dokonywane w ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym;
z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez okoliczności przewagi sił lub władzy; godzące w ich
prawa lub dobra osobiste, a w szczególności w ich życie lub zdrowie (fizyczne czy psychiczne);
powodujące u nich szkody lub cierpienie.
W przemocy najbardziej istotna jest demonstracja i wykorzystanie siły lub władzy w sposób
krzywdzący dla innych członków rodziny. Na przemoc można spojrzeć z perspektywy prawnej, moralnej,
psychologicznej i społecznej.
Z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie jest przestępstwem, którego odmiany określają różne
kodeksy.
Perspektywa moralna pokazuje, iż dokonywanie przemocy to krzywdzenie słabszego i jest to złem
moralnym. Sprawca powinien podlegać sankcjom własnego sumienia i potępieniu ze strony innych ludzi.
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Psychologiczne spojrzenie na przemoc domową zwraca uwagę na cierpienie i bezradność ofiary,
odsłania mechanizmy wewnętrzne i sytuacyjne sterujące przemocą oraz złożone procesy interakcji
między sprawcą i ofiarą. Psychologiczne zrozumienie przemocy odgrywa podstawową rolę przy
pomaganiu ofiarom w wyzwalaniu się od przemocy i naprawianiu szkód, jakie poczyniła w ich życiu.
Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochrony
ofiar;
,,Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub 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 cierpienie i krzywdy moralne”.
Z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie jest przestępstwem, narusza prawa i dobra osobiste
krzywdzonego członka rodziny, powoduje szkody i cierpienia u osób, których dotyka.
III. RODZAJE, FORMY PRZEMOCY.
- Przemoc psychiczna- to umyślne, agresywne działania, wykorzystujące nie tyle siłę fizyczną, lecz
mechanizmy psychologiczne, powodujące u ofiary brak pozytywnego obrazu własnej osoby, obniżenie
u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych. Zachowania sprawcy mają na ogół
charakter poniżający i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie.
- Przemoc fizyczna- to każde agresywne zachowanie polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia
nietykalności cielesnej, zranień, stłuc en, złamań/między innymi popychanie, szarpanie, policzkowanie,
kopanie czy duszenie/
- Przemoc ekonomiczna-pojawia się w uniemożliwianiu dostępu do środków finansowych, prowadzące do
całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy/m. innymi odbieranie zarobionych pieniędzy,
niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwienia podjęcia pracy/.
- Przemoc seksualna-wymuszenie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych i niechcianych przez ofiary
praktyk seksualnych sprawcy. Osobami doświadczającymi przemocy domowej są najczęściej kobiety,
dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, ale bywają nimi też mężczyźni.
Skutki przemocy
Przemoc może spowodować oprócz szkód fizycznych również trwałe i rozległe następstwa
w psychice człowieka. Z powodu wielu następstw takich doświadczeń, cierpią nie tylko ci, którzy są
ofiarami, ale również bezsilni świadkowie obserwujący akty przemocy, tj. najczęściej dzieci.
Konsekwencje doświadczania przemocy przez osoby dorosłe i starsze:
− poważne obrażenia ciała,
− wzrost częstości objawów związanych ze stresem (bóle głowy, żołądka, pleców),
− przygnębienie, smutek, obojętność, popadanie w depresję, niepokój,
− niekontrolowane wybuchy płaczu, śmiechu czy agresji,
− zmienność nastrojów, decyzji,
− lęk przed bliskością, nieufność, poczucie zagrożenia, niska samoocena,
− kłopoty z zasypianiem, koszmary nocne, kłopoty z koncentracją,
− zaprzeczanie, obwinianie się, bezradność, adaptacja do przemocy.
Konsekwencje doświadczanie przemocy przez dzieci, które mogą wystąpić:
− obrażenia cielesne,
− życie w poczuciu ciągłego strachu i zagrożenia,
− brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności środowiska wychowawczego,
− liczne schorzenia psychosomatyczne,
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− maltretowanie psychiczne może prowadzić do nieprzystosowania interpersonalnego (niski poziom
kompetencji społecznych, trudności w kontaktach z rówieśnikami), deficytów intelektualnych (w
zakresie możliwości poznawczych, rozwiązywania konfliktów i kreatywności), problemów afektywnobehawioralnych (agresja, samoponiżanie, lęk, wstyd i poczucie winy, wrogość i gniew, pesymizm
i negatywizm),
− wykorzystywanie seksualne prowadzi do wysokiego poziomu agresji, poczucia osamotnienia,
myśli samobójczych, zaburzeń snu, nadpobudliwości, agresji.
Niezwykle istotne jest podkreślenie, iż konsekwencje stosowania przemocy ujawniają się często
również po długim czasie, kiedy dziecko dorasta lub też już w jego dorosłym życiu. Odroczone skutki
przemocy objawiają się w postaci różnych form niedostosowania społecznego (tj. trudności w nauce,
wagarowanie, ucieczki z domu, udział w nieformalnych młodzieżowych grupach przestępczych,
wysoki poziom agresji, nadużywanie alkoholu, branie narkotyków, itp.). Ponadto, zachowania
związane z przemocą są dziedziczone i powielane. Młodzi chłopcy wychowujący się w rodzinach,
gdzie mężczyzna znęca się nad kobietą, uczą się agresji wobec kobiet, dziewczynki zaś postrzegają
bicie, maltretowanie i wykorzystywanie jako elementy wpisane w rolę kobiety.
Społeczne konsekwencje doświadczania przemocy
− przemoc domowa jako siła niszcząca cały system rodzinny niesie ze sobą ryzyko dziedziczenia
przez dzieci zachowań związanych z przemocą wobec bliskich i powielania ich w dorosłym życiu,
− niezwalczana przemoc przybiera na sile, utrwala się niosąc konsekwencje dla uwikłanych w nią
rodzin i dla całego społeczeństwa.
IV. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE
Z przeprowadzonych w Polsce badań w 2011 r. przez CBOS: Przemoc i konflikty w domu. Komunikat
z badań wynika, że:
a) 37% społeczeństwa zna osobę, która doznaje przemocy domowej,
b) 9% ludzi twierdzi, iż przynajmniej raz zostało uderzonych przez współmałżonka / partnera podczas kłótni.
Około połowy tych osób co najmniej kilkakrotnie padła ofiarą agresji,
c) 10% Polaków, którzy są, bądź byli w stałym związku przyznaje, że uderzyło męża / żonę, partnerka
/partnerkę.
Ponadto badania te ukazują, iż:
a) 10% badanych pozostających w stałym związku doświadcza agresji werbalnej, wyzwisk, krzyków, w tym
5% - często,
b) 6% osób jest narażonych na kpiny, poniżanie,
c) 7% osób żyjących w stałych związkach ma ograniczany kontakt z innymi ludźmi przez partnera,
d) 4% osób doświadcza ze strony partnera gróźb, szantażu,
e) 4% badanych twierdzi, że czasem są popychane, szarpane.
W Polsce najczęściej popełnianym przestępstwem jest znęcanie się nad członkiem rodziny –
art. 207 k.k. Pod względem zgłaszanych przestępstw organom ścigania znajduje się ono na trzecim
miejscu. Od problemu przemocy nie są wolne również rodziny zamieszkujące gminę Oleśnica. Należy
jednakże zaznaczyć, iż przemoc w rodzinie jest zjawiskiem trudnym do badania, ze względu na fakt, że
dotyka najbardziej intymnej sfery życia człowieka. Jak podaje CBOS, szacowanie skali przemocy
domowej obarczone jest dużym błędem ze względu na społeczne ograniczenia w ujawnianiu tego
rodzajów problemów. Ofiary przemocy nie zawsze chcą zdradzać sprawy, które uznają za wstydliwe,
uważają, że „nie należy publicznie prać brudów”, itp.. W konsekwencji większość przypadków
przemocy nadal jest nieujawniona . Zjawisko to przez wiele lat było marginalizowane, a podejmowane
działania miały na celu jedynie odizolowanie ofiary od sprawcy. Istnieje zatem potrzeba podejmowania
kompleksowych działań skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie jak również osób stosujących
przemoc.
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Dane statystyczne wykorzystane do poniższej analizy zjawiska przemocy w rodzinie pochodzą
z Komisariatu Policji , Komendy Głównej Policji (www.statystyka.policja.pl/) oraz Głównego Urzędu
Statystycznego (www.stat.gov.pl)

POLSKA
Liczba mieszkańców kraju
Liczba interwencji dotyczących
przemocy domowej
Liczba ofiar przemocy domowej
Liczba sprawców przemocy
Liczba sprawców przemocy
będących pod wpływem alkoholu

2011
38135876
86455

2012
38167329
81415

2013
38200037
83488

139747
89568
61991

132796
81472
54201

134866
83390
54030

Tabela 1. Skala zjawiska przemocy domowej w Polsce

GMINA Oleśnica
Liczba mieszkańców Gminy
Oleśnica
Liczba interwencji dotyczących
przemocy domowej
Liczba ofiar przemocy domowej
Liczba sprawców przemocy
Liczba sprawców przemocy
będących pod wpływem alkoholu

2011
4079

2012
4055

2013
4024

10

11

9

10
10
10

11
11
11

8
9
9

Tabela 2. Skala zjawiska przemocy domowej w Gminie Oleśnica
Dane, będące w posiadaniu Komendy Głównej Policji, wykazują iż na terenie całego kraju w 2013 r.
przeprowadzono 83488 interwencji w związku z wystąpieniem przemocy domowej. Liczba ta wzrosła
o 3,4% w stosunku do 2012 r, natomiast zanotowano spadek w stosunku do 2011 r. o 2,5 %.
Natomiast ze statystyk Komisariatu Policji w Połańcu wynika, iż w 2013 r. odnotowano 9 interwencji
w związku z występowaniem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Oleśnica, co pokazuje spadek skali
zjawiska w stosunku do lat ubiegłych.
Niestety ciągle większość przypadków przemocy domowej nie jest zgłaszanych , głównie z powodu
strachu, wstydu, braku wiary w skuteczność prawa i obowiązujących procedur, braku sprawnego systemu
wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak również nie zawsze prawidłowego
funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za ściganie i karanie (policja, sądy, prokuratura). Statystyki
dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie nie przedstawiają całego obrazu problemu społecznego, zarówno
w Polsce, jak i na terenie Gminy Oleśnica.
Powyższe dane wskazują, iż skala zjawiska w ostatnich latach nie ulegała znaczącym zmianą co świadczy
o potrzebie ciągłego zwiększania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz współdziałania pracowników
różnych grup zawodowych (policja, pomoc społeczna, służba zdrowia, szkoły, sąd, organizacje
pozarządowe, itp.) w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
V. WDRAŻANIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar na terenie Gminy Oleśnica , obejmuje
różne formy działań profilaktycznych i pomocy świadczonej na rzecz rodzin zagrożonych problemem
przemocy, zakładając zintegrowanie i synchronizację zadań wszystkich instytucji działających na rzecz
rodzin i dzieci.
Cele określone w programie wynikają z przeprowadzonej analizy sytuacji i diagnozy potrzeb
w zakresie problematyki przemocy domowej.
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VI. CEL GŁÓWNY.
ZMNIEJSZENIE ROZUMIARU PRZEMOCY ORAZ SKUTKÓW STOSOWANIA PRZEMOCY
W RODZINACH MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE GMINY OLEŚNICA
VII. CELE SZCZEGÓŁÓWE
1. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców gminy Oleśnica na temat zjawiska
przemocy i możliwości uzyskania pomocy.
2. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje przemoc.
3. Usprawnienie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym poprzez:
wypracowanie systemów wspomagania oraz spójny system współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na
rzecz rodzin zagrożonych przemocą.
4. Integracja środowisk i działań na rzecz budowania działającymi na rzecz rodzin zagrożonych przemocą.
5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji i organizacji z terenu gminy zaangażowanych
w zapobieganie i zwalczanie przemocy.
6. Poszerzanie wiedzy na temat zjawiska przemocy wśród dzieci , młodzieży –ograniczenie występowania
zachowań agresywnych wśród uczniów.
7. Kształtowanie właściwych postaw zaufania i szacunku, budowanie wśród dzieci i młodzieży autorytetów
oraz wskazanie sposobu rozwiązywania konfliktów.
8. Edukacja uczniów o zagrożeniach płynących ze zjawiska przemocy w rodzinie i w szkole oraz
propagowanie zachowań sprzyjających pozytywnym postawom w rodzinie.
VIII. OPIS REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW
1. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców Gminy Oleśnica na temat
zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy.
Cel ten realizowany będzie poprzez organizowanie pogadanek w szkołach na temat zjawiska przemocy
w rodzinie, jego przyczyn, skutków oraz udzielanie informacji o osobach instytucjach do jaki mogą zgłaszać
się osoby uwikłane w przemoc.
2. Bieżące sporządzanie diagnozy dotyczącej przemocy w rodzinie.
Cel ten będzie realizowany poprzez coroczne sporządzanie analizy występowania zjawiska przemocy
w rodzinie na terenie Gminy Oleśnica. Diagnoza ta sporządzana będzie w oparciu o dane pochodzące
z Komisariatu Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Wsparcia oraz Punktu
Konsultacyjnego z psychologiem dla osób uzależnionych i współuzależnionych działającego przy Urzędzie
Gminy w Oleśnicy.
3. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje przemoc.
Cel ten realizowany będzie poprzez udzielanie pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy
i będącym jej świadkami poprzez spotkania wspierające i terapeutyczne oraz przez działania interwencyjne.
Przy realizacji tego celu znacząca będzie również baza danych zawierająca informacje na temat osób oraz
instytucji nastawionych na pomoc osobom doświadczającym przemocy, z której każdy będzie mógł
skorzystać.
4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji z terenu Gminy Oleśnica zaangażowanych
w zapobieganie i zwalczanie przemocy.
Cel ten realizowany będzie poprzez udział grup zawodowych zajmujących się zjawiskiem przemocy
w rodzinie w szkoleniach, kursach, seminariach, itp. dotyczących przemocy domowej.
5. Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się
problemem przemocy w rodzinie oraz ujednolicenie procedur postępowania.
Bieżące przekazywanie informacji o występowania zjawiska przemocy między osobami i instytucjami
zajmującymi się pomocom osobom doświadczającym przemocy oraz jej świadkom. ( Szkoła, Policja,
Gminny Zespół Interdyscyplinarny, itd.)
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6. Sporządzenie bazy zawierającej informacje na temat instytucji nastawionych na pomoc osobom
doświadczającym przemocy.
Cel ten realizowany będzie poprzez zgromadzenie informacji na temat instytucji, osób, miejsc i telefonów
zaufania przeznaczonych dla osób doświadczających przemocy oraz jej świadków. Baza zawierająca w/w
informacje będzie dostępna dla każdego, poprzez umieszczenie ulotki informacyjnej na tablicach ogłoszeń
na terenie Gminy Oleśnica.
IX. ADRESACI PROGRAMU
Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Oleśnica, a szczególności:
1. ofiar i sprawców przemocy w rodzinie,
2. rodzin w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie,
3. przedstawicieli instytucji i służb pracujących z dziećmi oraz na rzecz pomocy rodzinie,
4. przedstawicieli władz lokalnych oraz środowiska lokalnego.
X. PODMIOTY FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE GMINY OLEŚNICA ŚWIADCZĄCE POMOC
W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – realizator programu,
2. Komenda Powiatowa Policji,
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. Szkoły działające na terenie Gminy Oleśnica,
5. Psychologiczny punkt konsultacyjny
6. Samorządowy Gminny Ośrodek Zdrowia,
XI. BUDŻET /PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE/
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar będą środki finansowe z budżetu gminy oraz środki pozabudżetowe.
Oceny realizacji poszczególnych działań programu będzie dokonywał Wójt Gminy, po przedłożeniu
stosownego sprawozdania z realizacji programu na koniec każdego roku kalendarzowego przez
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
XII. ZAKOŃCZENIE
Dostosowanie rozwiązań programowych do faktycznie występujących problemów z jakimi borykają
się rodziny zagrożone przemocą jest jednym z podstawowych założeń Programu. Dzięki temu jego
realizacja w znacznym stopniu zwiększy efektywność działań profilaktycznych oraz wspierających
w sytuacjach problemowych, podejmowanych przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania
dysfunkcjom i przywrócenia rodzinie możliwości prawidłowego funkcjonowania.
Sprawne funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakłada
koordynację i spójność działań, w tym dobry przepływ informacji między partnerami- jednostkami
pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policją, instytucjami oświaty i kultury,
organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi innymi zajmującymi się przemocą w rodzinie.
Pełna realizacja wyznaczonych celów jest uzależniona od stopnia zaangażowania tych podmiotów
w stworzenie systemu umożliwiającego rodzinie uzyskanie specjalistycznego wsparcia i niezbędnej
pomocy, by sama stawała się niezależna, wydolna, zaradna.

