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WSTĘP 

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

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

wartości. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. w art.. 18 i 71 wskazuje, że 

instytucja rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej a jej dobro, 

państwo ma obowiązek uwzględnić w swojej polityce społecznej, zwłaszcza poprzez udzielanie 

szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej. 

Ważną rolę w rodzinie odgrywają relacje pomiędzy członkami rodziny, które powinny być oparte 

na miłości i zrozumieniu. Niestety nie zawsze tak jest, czasem relacje wewnątrzrodzinne ulegają 

zaburzeniu, łamie się reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się niezgodne z 

normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Przemoc w rodzinie rodzi 

szkodliwe konsekwencje, jest źródłem lęku, bólu i poczucia bezsilności. Żaden człowiek nie powinien 

być narażony na przemoc w rodzinie, która ma swój szczególny wymiar, ponieważ to rodzina powinna 

swym członkom, gwarantować bezpieczeństwo i harmonijny rozwój. 

Nie budzi wątpliwości, że zadaniem państwa jest zatem ochrona rodziny przed zagrożeniami 

płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszcza przed przemocą ze strony najbliższych. Przemoc 

jest zjawiskiem często współistniejącym z innymi problemami społecznymi, dlatego ich 

rozwiązywanie powinno być wspólnym interesem uzupełniających się działań specjalistów, instytucji 

i organizacji. Zintegrowanie wszelkich zasobów jednostek i organizacji do realizacji zadań daje szansę 

stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz podniesienia skuteczności udzielanej pomocy. 

 Zadania  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób 

dotkniętych przemocą oraz wobec osób stosujących przemoc normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań własnych samorządu wskazanych w ustawie należy 

w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustawa zalicza 

do tego systemu opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w 

ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. W ramach poradnictwa gmina ma 

za zadanie prowadzić działania edukacyjne służące wzmocnieniu kompetencji rodziców w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie.  

Niniejszy program zawiera diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Pawłowiczki, na 

podstawie której określone zostały cele Programu- udzielanie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a 

także podejmowanie odpowiednich działań wobec  sprawców przemocy oraz  zwrócenie uwagi 

społeczności lokalnej na zjawisko przemocy w rodzinie. Zawarto w nim również zasady monitoringu i 

ewaluacji zaplanowanych przedsięwzięć w oparciu o wskaźniki oceny.  
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I. Metoda pracy nad strategią 
 
1. Podstawa opracowania i metodyka pracy nad strategią 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminę obowiązek „opracowania i 

realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie. 

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Pawłowiczki opracowana została na 

podstawie danych z ostatnich lat tj. 2017-2019. Dane zawarte w diagnozie pochodzą z następujących 

instytucji:  

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowiczach, 

- Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie- Koźlu, 

- Gminnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pawłowiczkach. 
 
2. Powołanie i zadania zespołu zadaniowego 

Prace nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2023 zostały rozpoczęte powołaniem Zespołu Zadaniowego 

zgodnie zarządzeniem nr 0050.143.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.09.2020r. w sprawie 

powołania członków Zespołu do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie Gminy Pawłowiczki na lata 2021- 2023 w następującym składzie:  

- Anna Sykuła- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, 

- Danuta Perz- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowiczkach, 

- Izabela Ksoll- Głowacka- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawłowiczkach, 

- Andrzej Mroczko- Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie- Koźlu. 

Zadaniem zespołu było przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2021- 2023  Do zadań zespołu roboczego należało w szczególności: przygotowanie 

założeń koncepcyjnych i metodologicznych do opracowania projektu programu, opracowanie 

diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy, opracowanie projektu programu i 

przedłożenie go Wójtowi  Gminy. Diagnoza stanu gminy na podstawie analizy danych i analiza 

przeprowadzonych ankiet stanowiły punkt wyjścia do wyboru priorytetów i ustalenia celów programu. 

 
II. Podstawy prawne opracowania programu 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez zapis at.6 ust.2 pkt. 1 nałożyła na 

samorząd gminny obowiązek opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W gminie Pawłowiczki dotychczas realizowano 
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program przeciwdziałania przemocy przyjęty Uchwałą nr XXXII/211/18 Rady Gminy Pawłowiczki z 

dnia 22 marca 2018r. Z uwagi na zakończenie czasu jego realizacji oraz ze względu na potrzebę 

dbania o rodziny dotknięte przemocą domową należy te działania kontynuować.  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2021- 2023  został opracowany na podstawie delegacji ustawowej, o której 

wspomniano wcześniej. Ponadto w jego treści znajdują się odwołania do niektórych zapisów ustawy  z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 6 czerwca 2007r. Kodeks karny. Program 

skorelowany jest z: 

- projektem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2021-2028, 

-  Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2025,  

- Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na lata 2016-2021, 

- Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowiczki na lata 2021-2026, 

- Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii. 
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CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA 
 

 
I. Pojęcie zjawiska przemocy w rodzinie 

W rozumieniu ustawy, przemocą w rodzinie jest jednorazowe albo powtarzające się umyśle 

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 osobistą, nietykalność cielesną, 

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

także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Przemoc dotyka 

zwykle osoby najsłabsze- dzieci, kobiety a także osoby starsze i niepełnosprawne.  

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

- jest intencjonalna i jest demonstracją siły– zamierzone działanie człowieka, ma na celu 

kontrolowanie i podporządkowanie sobie ofiary, 

- jest procesem- rozwija się stopniowo, przybierając na sile i częstotliwości, 

- siły są nierówne – jedna strona ma przewagę nad drugą – ofiara słabsza – sprawca silniejszy, 

- narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny, m.in. narusza podstawowe prawa 

ofiary do nietykalności fizycznej, godności, szacunku, 

- ma tendencję do powtarzania się- rzadko bywa jednorazowym epizodem, 

- powoduje cierpienia i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, 

- jest narastająca- nie zatrzymana stopniowo przybiera na sile, 

- odpowiedzialność za przemoc ponosi jej sprawca- nic nie usprawiedliwia przemocy. 

 Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy: 

- przemoc fizyczna- obejmuje zachowania agresywne jak popychanie, policzkowanie, szarpanie, 

kopanie, duszenie, bicie pięścią, rzucanie w kogoś przedmiotami, użycie broni, nieudzielenie 

koniecznej pomocy itp., 

- przemoc psychiczna- wyśmiewanie poglądów, religii, narzucanie własnych poglądów, stała 

krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, domaganie się posłuszeństwa, 

ograniczenie snu, pożywienia, wyzywanie, upokarzanie, stosowanie gróźb itp., 

- przemoc seksualna- wymuszanie współżycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk 

seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, 

demostrowanie zazdrości, krytyka, wyśmiewanie zachowań seksualnych itp., 

- przemoc ekonomiczna- odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy 

zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, kontrolowanie wydatków z 

wykorzystaniem stosunku zależności, niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego itp., 
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- przemoc poprzez zaniedbywanie- to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i 

emocjonalnych, w szczególności do osób zależnych. Jest zjawiskiem obejmującym bardzo szeroką 

skalę zachowań. Może dotyczyć działań nieświadomych jak i świadomej niemożności działania. 

Przemoc w rodzinie może dotyczyć następujących relacji: 

- rodziców/ opiekunów wobec dzieci, 

- małżonków/ partnerów w związku, 

- osób starszych w rodzinie, 

- relacji między rodzeństwem. 

 W celu dostrzeżenia i zrozumienia złożoności zjawiska uzależnienia ofiary od sprawcy 

dopuszczającego się przemocy ważne jest przyjrzenie się specyfice relacji między nimi. Wiąże się to z 

cyklicznym charakterem tego zjawiska. Występowanie tych cykli wyjaśnia proces wiktymizacji ( 

stawania się ofiarą) osób doznających przemocy oraz pojawiający się w ich zachowaniu syndrom 

wyuczonej bezradności. W cyklu przemocy występują trzy autonomiczne fazy, zmienne pod 

względem swej intensywności i czasu trwania: 

a) Faza narastania napięcia- faza tworzenia i budowania napięcia pod jakimkolwiek pretekstem, 

b) Faza gwałtownej przemocy- faza eskalacji, wybuchu, w tym zwykle incydentów znieważania, 

poniżania i często używania przemocy fizycznej; agresja w tej fazie może być zagrażająca dla 

zdrowia i życia ofiary, moment zakończenie aktu przemocy zależy wyłącznie od sprawcy i nie 

ma najczęściej żadnego związku z zachowaniem ofiary; 

c) Faza miodowego miesiąca- ( przepraszania, uspokojenia, miłości) sprawca między innymi 

często obiecuje, że już nigdy więcej nie skrzywdzi ofiary lub po prostu zachowuje się jakby 

przemoc nigdy nie miała miejsca; faza ta jest przemijająca i rozpoczyna się znowu faza 

narastania napięcia. Faza miodowego miesiąca zatrzymuje ofiarę przy sprawcy, bo łatwo pod 

jego wpływem zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch faz. Prawdziwe zagrożenie, jakie 

niesie za sobą ta faza jest związane z tym, że przemoc w następnym cyklu zazwyczaj jest 

gwałtowniejsza i za każdym razem narasta. Jeśli już raz doszło do użycia przemocy, będzie się 

ona powtarzać dopóki nie będzie przerwana, najczęściej przez interwencję z zewnątrz lub 

odizolowanie się od sprawcy. 

Istotnym zagrożeniem, utrwalającym problem przemocy w rodzinie są stereotypu związane z 

tym zjawiskiem. Ich powszechność i związany z tym negatywny ich wpływ pochodzi z przekonującej 

mocy ich powtarzania, co z kolei prowadzi do ich utrwalania. Stereotypy sprzyjają przemocy, 

usprawiedliwiają ją postulują powstrzymywanie się od relacji osób z zewnątrz. Uwalnianie się od 

stereotypów utrudnione jest przez fakt, że fałszywe założenia często są związane z przekonaniami 

charakterystycznymi dla danego środowiska. Osobom żyjącym w społeczności, gdzie panuje 

przyzwolenie na dominację jednej płci nad drugą, wyzysk, agresję słowną i fizyczną jest o wiele 

trudniej przeciwstawić się takiemu zachowaniu niż tym, których otoczenie takich zachowań nie 

aprobuje. 
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Polskie prawo bardzo wyraźnie wskazuje, ze krzywdzenie członków rodziny jest 

przestępstwem i jak każde inne polega karze. Każda osoba doznająca krzywdy ma prawo do ochrony, 

a przede wszystkim do powstrzymania i przerwania przemocy. Przemoc jako przestępstwo przeciwko 

osobom bliskim ścigana jest prawem, zapisanym w artykułach kodeksu karnego. 

II.  Diagnoza zjawiska przemocy w gminie Pawłowiczki 

Trudno jednoznacznie określić skalę zjawiska przemocy w gminie Pawłowiczki z uwagi na 

fakt występowania przemocy ukrytej. Z doświadczenia pracowników pomocy i organizacji 

zajmujących się przemocą wynika, że statystyki nie odzwierciedlają wielkości zjawiska przemocy. 

Zjawisko przemocy nadal bardzo często traktowane jest jako temat „tabu” i zamykane jest w czterech 

ścianach. Składa się na to wiele przyczyn, główna przyczyna to opór osób dotkniętych przemocą przed 

wyjawieniem sytuacji na zewnątrz ze względu na obawy przed reakcją najbliższego otoczenia, 

zachowaniem sprawcy, rozpadem związku itp. 

Niemniej w tym rozdziale podjęto próbę przedstawienia zjawiska przemocy na terenie Gminy 

Pawłowiczki w oparciu o dane uzyskane ze sprawozdań Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy 

Pawłowiczki, Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie- Koźlu i Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pawłowiczkach. 

Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpływają dotyczące podejrzenia występowania przemocy w 

rodzinie. Członkowie Zespołu i grup roboczych spotykają się na spotkaniach grup roboczych w trybie 

interwencyjnym celem niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Podejmowanie 

interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę 

„Niebieskiej Karty”. 

Tabela nr 1 przestawia liczbę interwencji Policji w gminie Pawłowiczki w latach 2018-2020 

 2018r. 2019r. 30.09.2020r. 

Liczba interwencji domowych- ogółem 
 

41 39 36 

Liczba interwencji w ramach procedury Niebieska Karta 
 

15 10 9 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie- Koźlu 

 
Dane Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie- Koźlu wskazuję, że liczba interwencji domowych 

w Gminie Pawłowiczki kształtuje się na tym samym poziomie. Liczna interwencji związanych z 

procedurą „Niebieska Karta”  na przestrzeni 3 lat wykazuje tendencję spadkową. 

Tabela nr 2 Liczba formularzy „Niebieska Karta- A” przekazanych do Zespołu 
Interdyscyplinarnego przez poszczególne instytucje 

 2018r. 2019r. 30.09.2020r. 

 

Liczba formularzy „Niebieska Karta” przekazanych    
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do Zespołu Interdyscyplinarnego - ogółem 10 9 12 

W tym sporządzonych przez: 

- Policję 

- pomoc społeczną 

- służbę zdrowia 

- oświatę 

- GKRPA 

 

7 

3 

0 

0 

0 

 

5 

4 

0 

0 

0 

 

10 

2 

0 

0 

0 

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Pawłowiczki 

Tabela nr 2 obrazuje ilość sporządzonych formularzy „Niebieska Karta- A” w rodzinach z terenu 

gminy Pawłowiczki. Z powyższych danych wynika, że procedurę interwencji wobec przemocy w 

rodzinie poprzez sporządzenie formularza „Niebieska Karta- A” wszczyna głównie policja i ośrodek 

pomocy społecznej. Z przedstawionych danych wynika, że problem przemocy w Gminie Pawłowiczki 

utrzymuje się na stałym poziomie, na co wskazuje liczba założonych Niebieskich Kart.  

Tabela nr 3 Liczba powołanych grup roboczych do pracy z rodzinami oraz liczba posiedzeń 
grup roboczych 

 2018r. 2019r. 30.09.2020r. 

 

Liczba powołanych grup roboczych 

 

10 8 12 

Liczba posiedzeń grup roboczych 

 

54 42 36 

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Pawłowiczki 

Zespół Interdyscyplinarny zgodnie z art. 9a ust.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z 

występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W gminie 

Pawłowiczki grupa robocza tworzona jest dla każdej rodziny, w której występuje zjawisko przemocy. 

Dane w powyższym zakresie odzwierciedla tabela nr 3. 

Tabela nr 4 Charakterystyka osób dotkniętych przemocą w rodzinie  
 2018r. 2019r. 30.09.2020r. 

 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie-
ogółem 

 

10 

 

16 

 

15 

W tym: 

- mężczyźni, 

- kobiety, 

- dzieci 

 

0 

9 

1 

 

0 

9 

7 

 

0 

11 

4 
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Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Pawłowiczki 

Z danych zawartych w tabeli nr 4 wynika, że na terenie gminy Pawłowiczki osobami 

doświadczającymi przemocy są głównie kobiety (  79% wszystkich osób). Jednak zdarzają się 

przypadki przemocy wobec dzieci (  21% wszystkich osób). 

 
Tabela nr 5 Charakterystyka osób stosujących przemoc w rodzinie 
 2018r. 2019r. 30.09.2020r. 

 

Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że 
stosują przemoc w rodzinie - ogółem 

 

10 

 

8 

 

12 

W tym: 

- mężczyźni, 

- kobiety, 

- nieletni 

 

10 

0 

0 

 

6 

2 

0 

 

11 

1 

0 

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Pawłowiczki 

Z danych zawartych w tabeli nr 5 wynika, że na terenie gminy Pawłowiczki sprawcami przemocy są 

przede wszystkim mężczyźni, głównie w stosunku do kobiet i dzieci, natomiast kobiety stosują 

przemoc głównie wobec dzieci. 

Tabela nr 6 Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie z 
problemem alkoholowym 

 2018r. 2019r. 30.09.2020r. 

 

Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że 
stosują przemoc w rodzinie  pod wpływem alkoholu/ 
z problemem alkoholowym- ogółem 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

9 

W tym: 

- mężczyźni, 

- kobiety, 

- nieletni 

 

8 

0 

0 

 

5 

0 

0 

 

9 

0 

0 

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Pawłowiczki 

Z danych zawartych w tabeli nr 6 wynika, że w większości przypadków osoby, co do których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie mają problem alkoholowy.  

Tabela nr 7 Działania wobec sprawców przemocy 
Działania wobec sprawców przemocy 2018r. 2019r. 30.09.2020r. 
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Sprawcy skierowani do GKdsRPA celem diagnozy i 
leczenia odwykowego 

Sprawcy skierowani do organów ścigania 

Sprawcy skierowani do udziału w programach 
korekcyjno- edukacyjnych 

Sprawcy, którzy podjęci współpracę z grupą roboczą 

Sprawcy, którzy  nie podjęci współpracy z grupą 
roboczą 

 

8 

1 

10 

5 

3 

5 

1 

7 

7 

1 

9 

1 

12 

11 

1 

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Pawłowiczki 

 
Tabela nr 8 Zapewnienie bezpieczeństwa w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie 

 2018r. 2019r. 30.09.2020r. 

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
 

0 3 3 

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Pawłowiczki 

Art. 12a pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy, poprzez szybką i 

skuteczną interwencję służb oraz podjęcie czynności, które zabezpieczą ofiarę przemocy przed 

dalszym krzywdzeniem. 

Tabela nr 9 Liczba rodzin, w których została zakończona procedura „Niebieskiej Karty” 
 2018r. 2019r. 30.09.2020r. 

 

Liczba rodzin, w których została zakończona 
procedura „Niebieskiej Karty”- ogółem 

 

10 

 

9 

 

10 

W tym z powodu: 

- ustania przemocy, zrealizowania plany pomocy i 
istnienia przypuszczenia, iż zjawisko przemocy w 
rodzinie nie będzie występowało 

- braku zasadności podejmowanych działań 

 

 

7 

3 

 

 

6 

3 

 

 

4 

6 

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Pawłowiczki 

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 

„Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” zakończenie procedury  w Gminie 

Pawłowiczki następuje częściej z powodu ustania przemocy, zrealizowania plany pomocy i istnienia 

przypuszczenia, iż zjawisko przemocy w rodzinie nie będzie występowało niż z powodu braku 

zasadności podejmowanych działań. 

III. Ocena zasobów gminy Pawłowiczki w zakresie realizacji 
programu 
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Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozszerza krąg osób zajmujących się 

problematyką przemocy. W Gminie Pawłowiczki pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

świadczą: Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, Komenda Policji, rewir Dzielnicowych w Polskiej Cerekwii, 

Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Punkt Konsultacyjny 

w Pawłowiczkach,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie- Koźlu, Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie- Koźlu, Zespół Kuratorski Służby 

Sądowej, placówki oświatowo i służby zdrowia. Ponadto pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy 

realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, 

w tym koordynuje realizację programów z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania alkoholizmowi i 

narkomanii, zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez inicjowanie i współpracę przy realizowaniu 

programów profilaktyki ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy, oraz współpracę z organizacjami 

pozarządowymi. 

Zespół Interdyscyplinarny  do spraw Przeciwdziałania Przemocy został powołany 29 marca 

2011r. Stanowi go grupa profesjonalistów (przedstawiciele GOPS w Pawłowiczkach, PCPR w 

Kędzierzynie-Koźlu, Dzielnicowi Rewiru Pawłowiczki, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, oświaty, jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, kuratorów Sądu Rejonowego w 

Kędzierzynie-Koźlu), którzy współpracują ze sobą, aby nie powielać działań podejmowanych przez 

poszczególne instytucje i opracować możliwie najlepszą strategię przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy realizacja działań określonych w gminnym 

programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integrowanie i koordynowanie działań podmiotów 

wchodzących w skład zespołu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań 

w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

inicjowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu 

jej powstrzymanie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

specjalistycznego poradnictwa oraz miejsc w ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej. Do 

Zespołu Interdyscyplinarnego wpływają zawiadomienia dotyczące podejrzenia występowania 

przemocy w rodzinie. Stosownie do zapisów art. 9a ust. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie obsługę organizacyjną i techniczną zespołu zapewnia Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Pawłowiczkach. Członkowie Zespołu i grup roboczych spotykają się na spotkaniach grup 

roboczych w trybie interwencyjnym celem niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych. 

Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowiczkach w 

ramach swoich zadań podejmuje czynności zmierzające do podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną 

od alkoholu, w tym sprawców przemocy. Przeprowadza rozmowy motywacyjne z osobami 

nadużywającymi alkoholu dotyczące podjęcia przez nie leczenia odwykowego, kieruje na badania 

przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz w razie potrzeby 
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występuje z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec uzależnionego, w tym sprawcy przemocy 

obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie leczenia 

odwykowego. Motywuje członków rodzin osób uzależnionych do podjęcia terapii dla osób 

współuzależnionych, wskazuje gdzie osoby uzależnione i współuzależnione mogą otrzymać pomoc 

terapeutyczną, psychologiczną lub prawną. 

W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym dyżur pełni psycholog, który udziela pomocy 

psychologicznej osobom doświadczającym przemocy i sprawcom przemocy oraz innym osobom w 

kryzysie. 

Placówki oświatowe poprzez działalność psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, 

wychowawców oraz nauczycieli udzielają pomocy dzieciom i młodzieży będących świadkami lub 

ofiarami przemocy w rodzinie i szkole, jak również ich rodzicom. 

Istnieją jednak nadal problemy w zakresie przeciwdziałania przemocy w gminie i w pomocy 

ofiarom. Problemy diagnozowane są na podstawie rozmów z ofiarami przemocy oraz z obserwacji i 

analiz członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Do najważniejszych problemów 

należą: 

- brak psychologa, który uczestniczyłby w pracach grup roboczych w godzinach pracy GOPS; 

- brak bazy lokalowej na terenie Gminy, aby w sposób interwencyjny oddzielić ofiarę od 

sprawcy; ( gmina ma możliwość umieszczenia ofiary przemocy domowej wraz z dziećmi w ośrodkach 

interwencji kryzysowej w Kędzierzynie – Koźlu, jednak duży problem stanowi „wyrywanie „ dzieci 

ze środowiska – szkoły, przedszkola, a także ofiary, zwłaszcza gdy pracuje, na okres kilku miesięcy ) 

- długi okres rozstrzygania spraw w Sądzie; 

- niski poziom świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie i jej konsekwencji, 

wynikająca bierność i tolerancja społeczna dla tego zjawiska oraz nadal funkcjonujące stereotypy na 

temat przemocy; 

- niski poziom wiedzy społecznej na temat istniejącego zaplecza i możliwości uzyskania 

pomocy. Koncentracja na przemocy pomiędzy dorosłymi, a niedostateczne zauważanie przemocy 

wobec dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych; 

- niedostateczna wiedza o wzajemnych kompetencjach, możliwościach, obowiązkach i 

zapleczu instytucji „pomagających”. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych zbyt 

mało uczestniczą w szkoleniach dotyczących przemocy i pomocy ofiarom, przez co często pozostają 

bezradni w trudnych przypadkach jakie występują wśród naszych rodzin; 

- trudności w zapleczu lokalowym w GOPS do prowadzenia grup roboczych, tak aby 

zapewnić osobom poszanowanie prywatności i sprawne funkcjonowanie pracy grup roboczych. 
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CZĘŚĆ STRATEGICZNA 
 
 

I. Ocena i oczekiwania mieszkańców wobec zjawiska przemocy- 
analiza ankiet 

 
Na potrzebę kreowania niniejszego Programu została opracowana ankieta w celu poznania  

poglądu mieszkańców Gminy Pawłowiczki na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Niniejszy 

kwestionariusz ankiet został udostępniony lokalnemu społeczeństwu, zarówno w formie 

elektronicznej, jak i papierowej oraz rozkolportowany w różnych jednostkach użytku publicznego, aby 

móc udostępnić udział w ankietowaniu jak najszerszej lokalnej grupie ludzi. Analiza otrzymanych 

wyników umożliwiła wiarygodniejsze określenie celów i wyznaczenie działań skierowanych na 

efektowne zminimalizowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz pomoc osobom doświadczającym 

przemocy. 

W ankiecie wzięło udział 43 osoby z podziałem na 77% kobiet i 23% mężczyzn. Ankietowani  

w 9% są w przedziale wiekowym 18-30 lat, 84% ogółu 31-60 lat, 7% powyżej 61 roku życia.  

Sposób postrzegania i radzenia sobie z problemami społecznymi jest uwarunkowane świadomością 

ich istnienia, dlatego też zostało zdiagnozowane pytanie w zakresie wyksztalcenia. Wykształcenie 

wyższe posiada 51% spośród osób, które wypełniły ankietę, 34% ukończyło szkołę średnią , 9% 

posiada pomaturalne, natomiast 6% podstawowe. Już na poziomie aktywności zawodowej zaczyna 

kształtować się hierarchia problemów społecznych osób / rodzin, które się z nimi zmagają. Wśród 

grupy respondentów 79% jest pracownikami, 9% prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, 

5% to rolnicy,5% nie posiada zatrudnia, jako emeryt / rencista  zadeklarowano się 2% ogółu. 

Po zanalizowaniu lokalnego społeczeństwa pod względem ogólnie przyjętych podziałów 

analizie zostały poddane obszary życia społecznego kluczowe w zakresie zjawiska przemocy w 

rodzinie. 

Obszar bezpieczeństwa 

Mieszkańcy gminy Pawłowiczki odpowiadali na pytanie „czy czują się bezpiecznie w miejscu 

zamieszkania?” Zdecydowana większość odpowiedziała, że czuje się bezpiecznie ( tak, raczej tak). 

Tylko kilku respondentów udzieliło odpowiedzi raczej nie. 

Respondenci wskazali,  „jakie są przyczyny braku bezpieczeństwa”: brak patroli policji, słabe 

oświetlenie, zagrożenia na drodze. 
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Obszar przemocy domowej 

Na pytanie: „Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu występuje zjawisko przemocy w rodzinie?” 

ankietowani najczęściej podawali odpowiedź: tylko słyszałem/łam o takich rodzinach, pozostali: nie 

słyszeli o takich rodzinach, znają niewiele takich rodzin, znają wiele takich rodzin.  

Ankietowani wskazali „jakie są  przyczyny przemocy domowej”: uzależnienia występujące w rodzinie, 

wzorce pokoleniowe przemocy, nieumiejętność radzenia sobie z problemami wychowawczymi, 

zazdrość, brak pracy. 

Na pytanie „jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy w rodzinie” udzielono 

następujących odpowiedzi:  zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego i psychologicznego, 

uczestnictwo w grupach wsparcia/ terapeutycznych, rozpowszechnianie informacji o instytucjach 

udzielających pomocy, organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych. Wskazano również 

natychmiastowe odseparowanie sprawcy przemocy. 

Wskazano „Jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec sprawców przemocy w rodzinie?”:  

izolowanie sprawców przemocy np. izba wytrzeźwień, kierowanie wniosków do sądu ws. 

obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu, szybka interwencja policji i wdrożenie 

procedury Niebieska Karta, kierowanie i motywowanie sprawców do udziału w programach 

korekcyjno- edukacyjnych. 

Odpowiedzi uzyskane w badaniu ankietowym tylko wstępnie diagnozują problemu ale nie 

odzwierciedlają w pełni skali zjawiska przemocy występującego na terenie gminy Pawłowiczki. 

Badanie dostarcza podstawowych informacji do planowania kolejnych działań na rzecz 

wyeliminowania przemocy. 

 

II. Analiza SWOT systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 

Jedną z najczęściej stosowanych metod analizy strategicznej jest analiza SWOT (z ang. 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), która poprzez scalenie otoczenia zewnętrznego i 

wewnętrznego danej jednostki umożliwia wyznaczenie dla niej celów strategicznych. Polega ona na: 

 analizie mocnych i słabych stron na podstawie diagnozy obecnego stanu badanej  jednostki,  

 prognozowaniu szans i zagrożeń analizując elementy środowiska zewnętrznego. 

Pierwszą składową analizy SWOT jest określenie mocnych stron (Strengths) oceniając 

istniejące zasoby Gminy Pawłowiczki. Należy przez to rozumieć wskazanie tych zasobów gminy, 

które ją pozytywnie wyróżniają i czynią atrakcyjniejszą od pozostałych gmin i które należy 

kontynuować oraz umacniać. W otoczeniu wewnętrznym badanej organizacji należy uwzględnić 

równie istotne jej słabe strony (Weaknesses), wobec których powinny być wystosowane działania 

minimalizujące ich negatywny wpływ w tym otoczeniu, a tym samym są szkodzące mocnym stronom. 



 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
 w gminie Pawłowiczki na lata 2021-2023 

15 
 

Na funkcjonalność gminy ma wpływ pośredni lub bezpośredni polityka powiatu, województwa oraz 

państwa, które tworzą również jej otoczenie zewnętrzne. Dlatego analiza SWOT uwzględnia jego 

pozytywne i negatywne oddziaływanie na działalność gminy. Jako pozytywne działania, czyli szanse  

(Weaknesses) należy rozumieć zjawiska i tendencje, które poprzez właściwe ich zastosowanie 

korzystnie wpłyną na pracę gminy dla jej mieszkańców. Poprzez prawidłowe zidentyfikowanie 

zagrożeń, czyli zjawisk negatywnych, barier hamujących rozwój i prawidłowe funkcjonowanie Gminy 

Pawłowiczki zostanie zwiększona siła wpływu szans. 

Zderzenie ze sobą czynników ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego gminy, które mają 

obecny i przyszły wpływ na  pozycję badanej jednostki umożliwia stworzenie Programu. Co więcej 

jest on ukierunkowany na wydobycie potencjału i zwiększenia efektywności działania badanej 

jednostki organizacyjnej kosztem ograniczenia lub zaprzestania wpływu tych czynników, które jej 

szkodzą. Opracowanie analizy SWOT jest istotnym etapem procesu planowania strategicznego, gdyż 

stanowi punkt wyjściowy dla określenia celów strategicznych. 

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

zgłaszane przez osoby działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie umożliwiły 

stworzenia analizy SWOT systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Pawłowiczki. 

Poniższa analiza SWOT prezentuje mocne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse dla Gminy 

Pawłowiczki: 

 

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

 Wykwalifikowana kadra Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach. 

 Bardzo dobra znajomość środowiska 

lokalnego przez pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pawłowiczkach 

 Skuteczne zajmowanie się szeroko rozumianą 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, w tym także interwencją i 

pomocą rodzinom, w których dochodzi do 

przemocy. 

 Działalność Gminnego Punktu 

Konsultacyjnego 

 Funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

 

 Brak organizacji charytatywnych i podmiotów 

ekonomii społecznej działających w sferze 

pomocy społecznej. 

 Brak dostępu do specjalistów  

 Funkcjonowanie stereotypów na temat 

przemocy 

 Brak zainteresowania programem korekcyjno- 

edukacyjnym dla osób stosujących przemoc, 

 Brak grup wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy 

 Obciążenie emocjonalne osób pracujących z 

rodzinami uwikłanymi w przemoc, 

zwiększające prawdopodobieństwo 

wystąpienia wypalenia zawodowego 
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SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

 Współpraca pomiędzy instytucjami i 

organizacjami w sprawach dotyczących 

przemocy 

 Utworzenie dodatkowych mieszkań 

socjalnych 

 Wykorzystanie bazy lokalowej (instytucji, 

parafii) na tworzenie grup wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy 

 Zmiany w prawie umożliwiające skuteczne 

niesienie pomocy osobom doświadczającym 

przemocy 

 

 Bezradność i bierność rodzin w 

rozwiązywaniu własnych problemów. 

 Trudności w zapleczu lokalowym w GOPS do 

prowadzenia grup roboczych, tak aby 

zapewnić osobom poszanowanie prywatności i 

sprawne funkcjonowanie pracy grup 

roboczych. 

 Negatywne wzorce zachowań społecznych 

 Brak gwarancji bezpieczeństwa osób 

doświadczających przemocy 

 Powszechny pogląd o braku konsekwencji 

ponoszonych przez sprawcę, będący 

czynnikiem osłabiającym podejmowanie 

działań przeciwko niemu 

 
 

III. Realizacja celów Programu w gminie Pawłowiczki 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2021- 2023  jest dokumentem, który ma umożliwić i ułatwić uporządkowanie działań 

podejmowanych w celu minimalizowania i rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie na obszarze 

Gminy. W celu realizacji Programu określono cel główny oraz cele szczegółowe, które sformułowano 

w sposób ogólny, dotyczą bowiem wieloletniego horyzontu czasowego. Pochodną celów 

szczegółowych są priorytety i kierunki interwencji, formułowane w sposób bardziej szczegółowy i 

stanowią podstawę do określania konkretnych działań inwestycyjnych. Ujęcie w Programie instytucji 

publicznych, jako realizatorów poszczególnych zadań określonych w celach strategicznych nie 

wymagało przeprowadzenia konsultacji. Realizacja zadań została określona w regulaminach i 

Statutach poszczególnych jednostek. 

Plan realizacji Programu gminie Pawłowiczki prezentuje się następująco: 

Celem głównym  Programu jest zwiększenie skuteczności prowadzonych działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na 
terenie gminy Pawłowiczki. 

Cele szczegółowe Programu: 
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1. Zapewnienie szczególnej ochrony dziecku w rodzinach zagrożonych. 
2. Zapewnienie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 
3. Skuteczne oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. 
4. Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w celu podniesienia świadomości 

oraz zmiany postaw społeczności lokalnej wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 
5. Koordynacja działań podmiotów zajmujących się pomocą rodzinie uwikłaną w przemoc. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

3.1 Zapewnienie szczególnej ochrony dziecku w rodzinach zagrożonych. 
 

Działanie Wskaźniki realizacji zadań Realizatorzy 

Zapewnienie posiłku w szkole  liczba dzieci korzystających z 
posiłków 

GOPS 

Kierowanie dzieci na kolonie i obozy liczba dzieci- uczestników 
kolonii 

GOPS,  

GKRPA 

Monitorowanie sytuacji dzieci z 
rodzin zagrożonych kryzysem, w 
tym niewydolnych wychowawczo, w 
których występują problemy 
przemocy, uzależnień itp. 

liczba rodzin i dzieci w tych 
rodzinach objętych 
monitoringiem 

GOPS,  

placówki oświatowe,  

Zespół Interdyscyplinarny,  

GKRPA 

 
3.2 Zapewnienie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 

Działania Wskaźniki realizacji Realizatorzy 

Szybka interwencja w sytuacjach 
zaistnienia aktów przemocy- 
wdrażanie procedury „Niebieska 
Karta” 

Liczba podjętych 
interwencji 

 

Policja,  

GOPS,  

GKRPA,  

Zespół Interdyscyplinarny  

placówki służby zdrowia, 

szkoły 

Udzielenie pomocy finansowej  Liczba rodzin objętych 
pomocą 

GOPS 

Prowadzenie pracy socjalnej Liczba środowisk objętych 
pracą socjalną 

GOPS 

Zapewnienie dostępu do 
poradnictwa prawnego, 
psychologicznego, rodzinnego 

Liczba rodzin objętych 
poradnictwem 

 

GOPS,  

Nieodpłatny Punkt Pomocy 
Prawnej,  

Gminny Punkt Konsultacyjny,  

Udzielenie pomocy i wparcia 
osobom i rodzinom dotkniętym 
przemocą, zmuszonych do 
opuszczenia miejsca 
zamieszkania lub pobytu 

Liczba osób dotkniętych 
przemocą, którym 
zapewniono schronienie 

 

GOPS 

Specjalny Ośrodek Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy K- Koźle 
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Zapewnienie bezpieczeństwa w 
trybie art. 12a ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie 

Liczba dzieci, które zostały 
odebrane rodzicom w 
związku z bezpośrednim 
zagrożeniem ich zdrowia i 
życia 

GOPS 

Funkcjonowanie Gminnego 
Punktu Konsultacyjnego 

Liczba udzielonych porad 
osobom doznającym 
przemocy 

Urząd Gminy Pawłowiczki 

 
3.3 Skuteczne oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. 

Działania Wskaźniki realizacji Realizatorzy 

Szybka interwencja w 
sytuacjach zaistnienia aktów 
przemocy- wdrażanie procedury 
„Niebieska Karta” 

Liczba sporządzonych „Niebieskich 
Kart” 

Policja,  

GOPS,  

GKRPA,  

Zespół Interdyscyplinarny,  

placówki służby zdrowia,  

szkoły 

Motywowanie i kierowanie 
sprawców przemocy do udziału 
w programach korekcyjno-
edukacyjnych 

- Liczba sprawców przemocy, z 
którymi przeprowadzono rozmowy 
motywujące, 

- Liczba sprawców przemocy 
skierowanych do udziału w 
programach korekcyjno-
edukacyjnych 

Zespół Interdyscyplinarny 

Izolowanie sprawców przemocy 
np. izba wytrzeźwień 

Liczba izolowanych sprawców 
przemocy, 

Policja 

Kierowanie sprawców 
przemocy do GKRPA 

- Liczba sprawców przemocy 
skierowanych do GKRPA 

- Liczba sprawców przemocy, 
którzy zgłosili się do GKRPA 

GOPS,  

Zespół Interdyscyplinarny 

 

Kierowanie wniosków do sądu 
ws. obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu w 
związku z nadużywaniem 
alkoholu 

- Liczba skierowanych wniosków 
do sądu o przymusowe leczenie 
odwykowe, 

- Liczba sprawców, którzy byli 
przymusowo leczeni 

GOPS,  

GKRPA 

 

 
3.4 Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu podniesienie 
świadomości  oraz zmiany postaw społeczności lokalnej wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

Działania Wskaźniki realizacji Realizatorzy 

Zajęcia profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży w 
zakresie agresji i przemocy 

Ilość przeprowadzonych 
zajęć 

Placówki 
oświatowe 

Udostępnienie informacji o instytucjach wspierających 
osoby i rodziny doświadczające przemocy 

Publikacja na stronie 
internetowej GOPS 

GOPS 

 



 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
 w gminie Pawłowiczki na lata 2021-2023 

19 
 

 
3.5 Koordynacja działań podmiotów zajmujących się pomocą rodzinie uwikłaną w przemoc. 

Działania Wskaźniki realizacji Realizatorzy 

Funkcjonowanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego Gminy 
Pawłowiczki 

- Liczba posiedzeń Zespołu 

- Liczba utworzonych grup roboczych 

- liczba posiedzeń grup roboczych 

Wójt Gminy 
Pawłowiczki, 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

Podnoszenie kompetencji 
przedstawicieli podmiotów 
realizujących działania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- liczba zorganizowanych szkoleń 

- liczba instytucji i osób 
uczestniczących w szkoleniach 

GOPS 

 

 
 

IV. Realizatorzy i adresaci oraz przewidywane efekty Programy 

Program łączy zasoby kadrowe, rzeczowe, wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenia 

takich podmiotów jak: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Punkt Konsultacyjny, placówki 

oświatowe i służby zdrowia, dzielnicowi Policji, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, społeczności lokalne. 

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach przy 

współpracy z wymienionymi instytucjami. Koordynatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pawłowiczki na lata 2021-

2023 jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach. Wójt Gminy 

Pawłowiczki sprawuje nadzór nad realizacją Programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające 

do osiągnięcia celów założonych w Programie. 

Adresami Programu są rodziny z terenu Gminy Pawłowiczki, w których występuje przemoc, 

osoby doznające przemocy, osoby stosujące przemoc, świadkowie przemocy w rodzinie, 

przedstawiciele instytucji i służb pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zakłada się, że realizacja działań ustalonych w Programie powinna przynieść korzystne efekty 

w postaci: 

- zmiany postaw społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie, 

- spadku liczby przypadków przemocy w rodzinie, 

- świadczenia profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

- usprawnienie systemu pomocy rodzinom  i osobom dotkniętym przemocą, 

- niwelowanie skutków zjawiska przemocy. 
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V. Źródła finansowania celów szczegółowych 

Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Pawłowiczki oraz z budżetów jednostek 

realizujących poszczególne zadania Programu. Środki finansowe związane z osiąganiem 

wyznaczonych celów będą uwzględniane cyklicznie w rocznych planach finansowych poszczególnych 

jednostek. 

W Budżecie Gminy Pawłowiczki na rok 2021 na działania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie zaplanowano kwotę 5.000 zł w rozdziale 85205. 

Ponadto pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom, w których występuje przemoc udzielana będzie 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach ze środków przeznaczonych na 

świadczenia z pomocy społecznej. 

 

V. Monitorowanie  i ewaluacja Programu 

Monitorowanie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2023   planowane jest poprzez okresową ocenę 

stopnia osiągnięcia określonych kierunków priorytetowych i stopnia realizacji zaplanowanych 

przedsięwzięć. Program będzie koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Pawłowiczkach. W ramach jego realizacji będą gromadzone informacje pozwalające na ocenę 

postępów, wskażą dalsze potrzeby, pozwolą na wprowadzenie dodatkowych zmian w programie. 

Wskazana jest systematyczna współpraca pomiędzy instytucjami w celu zapewnienia prawidłowego 

wypełnienia zadań. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2021- 2023  jest dokumentem otwartym i długofalowym. Monitoring programu 

umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę jego skuteczności oraz podejmowanie 

bieżących działań korekcyjnych. Zebrane informacje dostarczą podstaw do planowania działań na lata 

następne. 

Monitorowanie realizacji zadań Programu planowane jest poprzez corocznie składane przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach Radzie Gminy sprawozdania z realizacji 

zadań wynikających z obowiązującego Programu w terminie do 31 marca każdego roku. 

 

 

 

 


