
UCHWAŁA NR XXXI.175.2021 
RADY GMINY KOMPRACHCICE 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Komprachcice na lata 2021 – 2028 

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

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Komprachcice na lata 2021-2028, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/248/10 Rady Gminy w Komprachcicach dnia 5 listopada 2010 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Komprachcice na lata 2010-2020. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Szopa 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI.175.2021 
Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 20 stycznia 2021 r. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Gminy Komprachcice na lata 2021 - 2028 

I.  Wstęp 

"Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą." 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997roku. 

Rodzina w warunkach każdego społeczeństwa stanowi podstawową i wszechstronną formę życia 
społecznego, zaspokajającą podstawowe potrzeby ludzkie. Rodzina odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka 
gdyż kształtuje osobowość, poglądy i system wartości. Więzy łączące jej członków powinny być trwałe 
i opierać się na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Jednak w chwili obecnej polskiej rodzinie 
przypadło funkcjonować w bardzo trudnym czasie została zachwiana hierarchia wartości oraz rozluźnieniu 
uległy normy etyczne, a także więzi emocjonalne między jej członkami. Ze zjawiskiem przemocy możemy 
zetknąć się w różnych miejscach. Często dowiadujemy się o aktach przemocy w domach, w szkołach, na ulicy 
i wielu innych miejscach. Coraz głośniej mówi się o przemocy wśród nieletnich, o przemocy w rodzinach, 
o przemocy wobec dzieci. Zjawisko to ma, więc charakter interdyscyplinarny i leży ono w kręgu 
zainteresowania przedstawicieli różnych środowisk: pracowników socjalnych, policjantów, asystentów rodziny, 
psychologów, socjologów, prawników, i innych. Rodzina winna być przecież opoką, schronieniem i wzorem. 
Zwłaszcza dla jej najmłodszych członków, którzy z własnego domu rodzinnego wynoszą wzorce na swoje 
dalsze życie. Dzieci w takich sytuacjach cierpią najbardziej. Nie tylko, dlatego, że same są często ofiarami 
przemocy, ale także, dlatego, że przemoc, której doświadczyły lub widziały, zostawia w ich psychice trwałe 
ślady. Niestety, współcześnie dość często mówi się o wielu problemach i kryzysach w rodzinie dotyczących 
różnych form jej dysfunkcji. Łagodne dysfunkcje nie dyskredytują jeszcze rodziny, jeśli dysfunkcjonalność 
przekracza określone granice, zaczynają się poważne problemy emocjonalne, uzależnienia, współuzależnienia, 
zachowania autodestrukcyjne, zaburzenia osobowości oraz przemoc. Przyczyny stosowania przemocy mogą 
być różne. Mogą one wynikać z braku więzi emocjonalnych i brutalności w domu rodzinnym a także 
z frustracji, stresu, z zaburzeń psychicznych, z uzależnienia także z ubóstwa. Ponadto przyczyn tego zjawiska 
można także dopatrywać się w tradycjach, zwyczajach i przekonaniach funkcjonujących w naszym 
społeczeństwie. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem trudnym do ujawnienia w związku z tym, że osoby 
doświadczające przemocy boją się, wstydzą, często nie wierzą w skuteczność pomocy. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że „ofiarę” i „sprawcę” łączą bliskie więzi rodzinne i emocjonalne. Przemoc w rodzinie inaczej zwana 
przemocą domową może być przyczyną poważnych szkód osobistych, społecznych i zdrowotnych. Zjawisko 
przemocy w rodzinie, ze względu na swoją złożoność, zasługuje na miano problemu interdyscyplinarnego 
i wymaga międzysektorowej ciągłej współpracy wielu instytucji i organizacji pośrednio lub bezpośrednio 
związanych z problematyką przemocy w rodzinie. Tylko podejmowanie wspólnych, systematycznych 
i ciągłych działań może w sposób skuteczny przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska przemocy 
w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił, działanie przeciw członkowi rodziny, 
naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Działanie to naraża osoby dotknięte 
przemocą na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza godność, nietykalność cielesną, wolność w tym 
seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie 
i krzywdy moralne. Podstawowym aktem prawnym, regulującym zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy 
w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie jest ustawa 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 218). 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to dokument, którego zadaniem jest   
wprowadzenie w życie  działań mających  na celu udzielanie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także 
podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców przemocy oraz  zwrócenie uwagi społeczności lokalnej 
na zjawisko przemocy w rodzinie. 
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Program wyznacza również  główne kierunki działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w celu skutecznego reagowania na to zjawisko. Jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Komprachcice przyjętą  przez Radę  Gminy Komprachcice uchwałą  nr 
XXXIII.237.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. 

Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla Gminy Komprachcice wynika nie tylko z przesłanek 
formalnych (ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które nakładają 
na Gminę obowiązek opracowania i realizowania Programu), ale również z odczuwalnych, negatywnych 
zjawisk społecznych na terenie Gminy. 

Przemoc domowa rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, może być skutkiem, jak i przyczyną 
dysfunkcji w rodzinie. Zjawisko przemocy nie jest jednoznaczne. Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy: 
fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie. Ofiarami przemocy są na ogół kobiety i dzieci, 
rzadko mężczyźni. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207§ 1 Kodeksu Karnego, 
przemoc w rodzinie jest przestępstwem. 

Program skierowany jest do: 

1) ofiar przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonków lub partnerów, osób starszych, 
niepełnosprawnych 

2) sprawców przemocy w rodzinie, 

3) świadków przemocy w rodzinie. 

II.  Istota i zakres programu 

1. Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

·Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r. poz. 218) 

·Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 

·Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, 
poz. 2277 późn. zm.) 

Program jest skorelowany z następującymi Programami 

·Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy 

·Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Komprachcice 

·Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii 

2. Informacje ogólne 

Podstawową grupą społeczną pełniącą niezwykle istotną funkcją jest rodzina. To rodzina określa cele 
i wartości, do których dążą dzieci, a także wywiera istotny wpływ na zachowanie się jednostek zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz rodziny. Rodzina jako wspólnota rodziców, dzieci i krewnych, stanowi pierwsze 
i podstawowe miejsce doświadczenia współżycia z ludźmi. 

W domu powinniśmy się czuć bezpiecznie. Dom ma być miejscem, w którym jesteśmy kochani, chronieni, 
gdzie odzyskujemy siły po dniu pracy lub nauki. Jednak dla wielu ludzi dom nie jest spokojną przystanią, jest 
niebezpiecznym miejscem, gdzie regularnie doznają cierpień fizycznych i emocjonalnych, gdzie są również 
wykorzystywani seksualnie. 

Przemoc najczęściej kojarzy się ludziom z biciem, popychaniem, kopaniem, zmuszaniem człowieka do 
upokarzających czynności, stosowaniem broni lub gwałtem. Przemocą jest także poniżanie człowieka, 
oczernianie go przed innymi, wyzywanie i rzucanie obelg, obrażanie jego poczucia własnej wartości, 
ograniczenie jego swobody w sposób przekraczający normy moralne i obyczajowe. 

3. Skala i diagnoza zjawiska przemocy w Gminie Komprachcice oraz posiadany potencjał w celu 
realizacji programu  

W Polsce 2019 r. policja przeprowadziła ponad 86 tys. interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie, 
podczas których stwierdzono, że ponad 71% osób krzywdzących swoich najbliższych było pod wpływem 
alkoholu. W działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
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,,Niebieska Linia” rocznie przeprowadza się ponad 10 tys. rozmów, które dotyczą różnych problemów 
rodzinnych, w tym m. in. przemocy oraz nadużywania alkoholu i uzależnienia. 

·Zjawisko przemocy w rodzinie w Polsce 

 (dane Komendy Głównej Policji). 

Liczba formularzy „Niebieska Karta - A” wypełnionych przez Policję w latach 2017 – 2019. 

 2017 2018 2019 
Liczba formularzy 75.662 73.153 74.313 

Analiza powyższych danych wskazuje, że liczba formularzy „Niebieska Karta - A” wypełnionych przez 
Policję w latach 2017 – 2019 waha się. Spadek liczby formularzy „Niebieska Karta – A” wypełnionych przez 
Policję, odnotowano między rokiem 2017 i 2018. W roku 2019 liczba formularzy wzrosła, lecz tendencja 
spadkowa w porównaniu z rokiem 2017 utrzymała się. 

Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 
w latach 2017 - 2019 

 2017 2018  2019 

 Kobiety 5.878 6.045 6.448 

Mężczyźni 70.035 67.306 68.148 

Nieletni 293 303 314 

ogółem 76.206 73.645 74.910 

Analiza powyższych danych wskazuje, że liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc 
w rodzinie w latach 2017 – 2019 waha się. Spadek liczby osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 
przemoc w rodzinie odnotowano między rokiem 2017 i 2018. W roku 2019 nastąpił wzrost, lecz tendencja 
spadkowa w porównaniu z rokiem 2017 utrzymała się. 

Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie 
w latach 2017 - 2019 

 2017 2018 2019 

Kobiety 67.984 65.057 65.195 

Mężczyźni 11.030 10.672 10.676 

Małoletni 13.515 12404 12.161 

ogółem 92.529 88.133 88.032 

Analiza powyższych danych wskazuje, że liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte 
przemocą w rodzinie w latach 2017 – 2019 maleje. Największy spadek odnotowano między rokiem 
2017 i 2018. W roku 2019 tendencja spadkowa utrzymała się lecz jest ona nieznaczna. 

·Przemoc w rodzinie w Gminie Komprachcice. 

Na terenie Gminy Komprachcice jest zameldowanych 8835 mieszkańców, w tym 4614 kobiet oraz 
4221 mężczyzn. 

Jak wynika z danych liczbowych Komisariatu Policji w Niemodlinie, w 2019 roku na terenie Gminy 
Komprachcice przeprowadzono 74 interwencje domowe. W porównaniu z rokiem 2018 (64 interwencje) liczba 
interwencji domowych uległa zwiększeniu. 
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Ilość interwencji domowych związanych z nadużywaniem alkoholu w roku 2019 wyniosła 30 i jest większa 
w porównaniu z rokiem 2018, w którym odnotowano 25 interwencji. Ilość osób doprowadzonych do izby 
wytrzeźwień w 2019 roku również wzrosła i wyniosła 35 osób (20 osób w 2018r.). 

Liczba postępowań przygotowawczych w ramach procedury ,,Niebieska karta” w 2019r. wyniosła 4 i jest 
zdominowana przez sprawców odpowiadających za czyny zabronione art. 207 oraz art. 190 i art. 209 Kodeksu 
Karnego. W 2018r., nie wszczęto żadnego postępowania przygotowawczego w ramach procedury „Niebieskie 
Karty”. 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Gminie Komprachcice 
w latach 2017 - 2019 

 2017 2018 2019 

Kobiety 19 20 14 

Mężczyźni 1 2 2 

Dzieci 19 19 15 

ogółem 39 41 31 

Źródło: GOPS w Komprachcicach, opracowanie własne. 

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” w Gminie Komprachcice 
w latach 2017 - 2019 

 2017 2018 2019 

Liczba rodzin 17 22 17 

Źródło: GOPS w Komprachcicach, opracowanie własne. 

Podkreślić należy, że z doświadczenia osób i organizacji zajmujących się przemocą domową wynika, iż 
statystyki nie oddają powagi problemu. Najczęściej ofiarami przemocy w rodzinie są dzieci, które z reguły 
nie potrafią same poprosić o pomoc. Również przepisy prawa nie do końca ułatwiają właściwe i skuteczne 
działanie instytucji i organizacji w walce z tym zjawiskiem. 

Badania ankietowe przeprowadzono wśród losowo wybranych mieszkańców Gminy Komprachcice. 

Tabela 1. Od jak dawna mieszka Pan/Pani na terenie Gminy Komprachcice? 

Od jak dawna mieszka Pan/Pani na terenie Gminy Komprachcice? 

Od urodzenia 38 % 

18 – 25 lat 13% 

26 – 35 lat 12% 

36 – 45 lat 18% 

46 – 55 lat 15% 

56 – 65 lat 4% 

Tabela 2. Płeć. 

Płeć 
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Kobiety 78 % 

mężczyźni 22 %  

Tabela 3. Wykształcenie. 

Wykształcenie 

Gimnazjalne 8% 

Zasadnicze zawodowe 19% 

Średnie 47% 

wyższe 26% 

Tabela 4. Wiek 

Wiek 

20 – 25 lat 12 % 

26 – 35 lat 29 % 

36 – 45 lat 35 % 

46 – 55 lat 19 % 

56 – 65 lat 5 % 

Tabela 5.  Najczęstsza przyczyna stosowania przemocy w rodzinie. 

Najczęstsza przyczyna stosowania przemocy w rodzinie 

PRZYCZYNA PROCENT BADANYCH 

uzależnienia 58 % 

Stres/frustracja 8% 

Zaburzenia emocjonalne 5% 

Choroba psychiczna 2% 

Doświadczenia rodzinne 18% 

Zła sytuacja materialna 9% 

Tabela  6. Czynniki mogące mieć wpływ na postępowanie SPRAWCÓW przemocy w rodzinie. 

Czynniki mogące mieć wpływ na postępowanie SPRAWCÓW przemocy w rodzinie 

PRZYCZYNA PROCENT BADANYCH 

Poziom wykształcenia 7% 

Cechy charakteru 5% 

Brak umiejętności wychowawczych 5% 

Izolacja społeczna rodziny 15% 

Status społeczny/materialny 6% 
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Zła sytuacja materialna 22% 

Poczucie bezkarności 33% 

Przyzwolenie otoczenia 5% 

Przyzwolenie ofiary 2% 

Wykres 7. Zachowanie OFIARA przemocy w rodzinie. 

Zachowanie OFIARA przemocy w rodzinie 

PRZYCZYNA PROCENT BADANYCH 

Próbować wyjaśnić nieporozumienie 7% 

Bronić się 13% 

Atakować sprawcę 5% 

Usprawiedliwiać sprawcę 0% 

Pogodzić się z losem 1% 

Szukać pomocy w rodzinie 23% 

Szukać pomocy w profesjonalnych instytucjach 51% 

Tabela 8. Wiedza o przypadkach występowania przemocy w rodzinie na terenie gminy. 

Wiedza o przypadkach występowania przemocy w rodzinie na terenie gminy 

PRZPADKI PRZEMOCY PROCENT BADANYCH 

Naruszenie nietykalności 56% 

Naruszenie godności osobistej 14% 

Ograniczenie własności, ograniczenie ekonomiczne 5% 

Zaniedbywanie obowiązku opieki nad dziećmi 23% 

Naruszenie intymności, przemoc seksualna 2% 

Tabela 9. Formy przemocy w rodzinie na terenie Gminy Komprachcice. 

Formy przemocy w rodzinie na terenie Gminy Komprachcice. 

FORMY PRZEMOCY PROCENT BADANYCH 

Naruszenie nietykalności fizycznej 52% 

Naruszenie godności osobistej 14% 

Ograniczenie własności, ograniczenie ekonomiczne 6% 

Zaniedbywanie obowiązku opieki nad dziećmi 21% 

Naruszenie intymności, przemoc seksualna 7% 

Tabela 10. Kto wg Pani/Pana wiedzy jest najczęściej OFIARĄ przemocy w rodzinie w gminie?  

Kto wg Pani/Pana wiedzy jest najczęściej OFIARĄ przemocy w rodzinie w gminie? 

OFIARY PRZEMOCY PROCENT BADANYCH 
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Żona 72% 

Mąż 8% 

Dzieci 12% 

Inni członkowie rodziny 7% 

Nie wiem 1% 

Tabela 11. Kto wg Pani/Pana wiedzy jest najczęściej SPRAWCĄ przemocy w rodzinie w gminie? 

Kto wg Pani/Pana wiedzy jest najczęściej SPRAWCĄ przemocy w rodzinie w gminie? 

SPRAWCY PRZEMOCY PROCENT BADANYCH 

Żona 6% 

Mąż 63% 

Dzieci 25% 

Inni członkowie rodziny 5% 

Nie wiem 1% 

Wykres 12. Czy wg Pani/Pana wiedzy realizowana w gminie oferta pomocy dla OFIAR przemocy 
w rodzinie jest wystarczająca? 

Czy wg Pani/Pana wiedzy realizowana w gminie oferta pomocy dla OFIAR przemocy w rodzinie jest wystarczająca? 

 PROCENT BADANYCH 

TAK 41% 

RACZEJ TAK 43% 

RACZEJ NIE 11% 

NIE 4% 

NIE WIEM 1% 

Tabela 13. Czy wg Pani/Pana wiedzy podejmowane w gminie działania wobec SPRAWCÓW przemocy 
w rodzinie są wystarczające? 

Czy wg Pani/Pana wiedzy, podejmowane w gminie działania wobec SPRAWCÓW przemocy w rodzinie są 
wystarczające? 

 PROCENT BADANYCH 

TAK 38% 

RACZEJ TAK 36% 

RACZEJ NIE 6% 

NIE 4% 

NIE WIEM 16% 

Tabela 14. Czy postrzega Pani/Pan przemoc w rodzinie jako istotny problem na terenie gminy? 

Czy postrzega Pani/Pan przemoc w rodzinie jako istotny problem na terenie gminy? 
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 PROCENT BADANYCH 

TAK 8% 

RACZEJ TAK 16% 

RACZEJ NIE 36% 

NIE 8% 

NIE WIEM 32% 

Wykres 15. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje ryzyko nasilenia się problemu przemocy w rodzinie na terenie      
gminy? 

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje ryzyko nasilenia się problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy? 

 PROCENT BADANYCH 

TAK 29% 

NIE 49% 

NIE WIEM 22% 

Tabela 16. Jak Pani/Pan ocenia prowadzone w gminie działania profilaktyczne związane z problemem 
przemocy w rodzinie? 

Jak Pani/Pan ocenia prowadzone w gminie działania profilaktyczne związane z problemem przemocy w rodzinie? 

 PROCENT BADANYCH 

Dobrze 46% 

Dostatecznie 22% 

Niedostatecznie 12% 

Nie wiem 20% 
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4. Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

-kampanie społeczne: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, 
gminne nagłaśniające problem przemocy, 
-zjawisko przemocy rozpowszechniane w mediach 
lokalnych:, strona internetowa, ulotki, 
-zaangażowanie oraz dobra współpraca wielu podmiotów 
tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Komprachcicach, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Komprachcicach, Szkół, 
Policji, oraz Przychodni Zdrowia w działaniach na rzecz 
dzieci i rodzin w zakresie przeciwdziałania przemocy, 
-zapewnienie wsparcia asystenta rodziny, 
-podjęcie współpracy z kuratorami sądowymi, 
-doświadczenia, wiedza i kwalifikacje pracowników 
instytucji działających na rzecz rodziny zwłaszcza tej 
uwikłanej w przemoc, 
-organizowanie szkoleń dla kadry, podmiotów 
stanowiących trzon Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego, 

-brak mieszkań socjalnych, chronionych dla osób 
doświadczających przemocy, 
-zbyt mała dostępność do specjalistów; psychologa, 
terapeuty rodzinnego, 
-zjawisko przemocy silnie zakorzenione w obyczajowości, 
utrwalone i podtrzymywane przez stereotypy, 
-brak zainteresowania programami korekcyjno-
edukacyjnymi dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 
-brak środka przymusu do udziału sprawców w zajęciach 
korekcyjno –edukacyjnych, 
-niedostateczne wykorzystanie przez organy ścigania i 
wymiar sprawiedliwości już istniejących rozwiązań 
prawnych, 
-zbyt duża liczba zadań spoczywających na pracownikach 
socjalnych GOPS i dzielnicowych KP uniemożliwiająca 
skuteczną pracę socjalną z rodzinami, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

-zmiany prawne umożliwiające skuteczne formy niesienia 
pomocy rodzinom zagrożonym przemocą domową, 
-wzrost świadomości społecznej dotyczącej problemu 
uzależnienia i współuzależnienia oraz rosnąca liczba osób 
objętych leczeniem odwykowym, 
-zmiana postaw społecznych, obalanie mitów i stereotypów 
o tematyce przemocy, 
-zwiększenie działań informacyjnych dotyczących 
problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie, 
-stale kształcąca się kadra służb działających w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
-możliwość aplikowania o dofinansowanie w ramach 
konkursów i funduszy unijnych, 

-brak konsekwentnych działań w stosunku do sprawców 
przemocy domowej, poczucie bezkarności u osób 
stosujących przemoc, 
-zbyt niskie kary w stosunku do rangi popełnionych 
czynów, najczęściej kara w zawieszeniu, 
-brak gwarancji bezpieczeństwa osób doświadczających 
przemocy, 
-niechęć do współpracy osób doświadczających przemocy 
domowej, 
-zbyt rozbudowana sprawozdawczość, pochłaniająca zbyt 
wiele czasu osób pomagającym, 
-brak środków gminy z przeznaczeniem na wkład własny, 
niezbędny do realizacji projektów finansowanych ze 
środków zewnętrznych, 

5. Zasady działania Programu 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym 
przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat, 
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, oparty jest na zasadach: 

·wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, 
środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych 
pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem występowania przemocy i jej negatywnych następstwom. 

·jawność działań organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne 
w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby. 

·szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich praw do wychowania się w rodzinie, poprzez udzielanie 
rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania. 

III.  Cel główny i cele szczegółowe 
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Celem głównym Programu  jest: 

1. Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenie zjawiska 
przemocy i zwiększenie skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie 

Cele szczegółowe: 

1. Zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości i wrażliwości 
mieszkańców Gminy wobec przemocy w rodzinie. 

2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą. 

3. Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie. 

4. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji, zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Cel szczegółowy 1 

1. Zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości i wrażliwości 
mieszkańców Gminy wobec przemocy w rodzinie poprzez: 

Adresaci: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, społeczność lokalna 

Lp. Zadanie Działanie Realizator lub 
koordynator termin 

1. -Edukacja dzieci i młodzieży 
w zakresie psychologii 
konfliktów, sposobów 
radzenia sobie ze stresem, 
zajęcia pozaszkolne 

-prowadzenie zajęć 
wychowawczych, 
-wspieranie różnych form 
spędzania czasu wolnego 
sprzyjających zachowaniom 
nieagresywnym 

-placówki oświatowe,  

2021 - 2028 

2.  -Wspieranie rozwoju 
nieagresywnych sposobów 
rozwiązywania konfliktów 
społecznych i rodzinnych 

-promowanie mediacji, w tym 
mediacji rodzinnych 
-zajęcia wychowawcze dotyczące 
nieagresywnego rozwiązywania 
konfliktów 

-GOPS 
-punkt konsultacyjny ,, 
Nadzieja” 
-szkoły 
-Policja 

2021 - 2028 

Cel szczegółowy 2 

2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą. 

Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie 

Lp. Zadanie Działanie Realizator lub 
koordynator termin 

1. -Udzielanie pomocy i 
wsparcia osobom dotkniętych 
przemocą i pozostającym w 
rodzinie, w dotychczasowym 
miejscu zamieszkania lub 
pobytu 

-poradnictwo medyczne, 
psychologiczne, pedagogiczne, 
rodzinne, prawne i socjalne, 
-praca socjalna, 
-aktywizacja zawodowa, 
-interwencja kryzysowa, 
-realizacja systemu ,,Niebieskiej 
Karty” 

-GOPS, 
-służba zdrowia, 
-punkt konsultacyjny, 
-policja, 
-sądy, prokuratura, 
-pedagodzy szkolni 

2021 - 2028 

2. -Ochrona przed dalszym 
krzywdzeniem przez sprawcę 

-odseparowanie sprawcy od ofiary, 
-zakaz kontaktowania się z osobą 
pokrzywdzoną 

-policja, sądy, 
prokuratura 2021 - 2028 
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3.  -Udzielenie wsparcia osobom 
dotkniętym przemocą i 
zmuszonym do opuszczenia 
dotychczasowego miejsca 
zamieszkania, pobytu lub 
rodziny 

-udzielanie bezpiecznego schronienia 
osobom dorosłym lub rodzinom 
dotkniętym przemocą, 
-udzielanie bezpiecznego schronienia 
dzieciom-ofiarom przemocy,  
-pomoc socjalna osobom dotkniętym 
przemocą 

-Urząd Gminy, 
-GOPS, 
-organizacje 
pozarządowe,  
-policja,  
-sądy,  
-prokuratura 

2021 - 2028 

4. -Działania realizowane w 
ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

-Wszystkie zadania z katalogu zadań 
wymienionych w GPPiRPA, które 
wiążą się z przeciwdziałaniem 
przemocy u osób uzależnionych lub 
współ-uzależnionych 

-Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

2021 - 2028 

Cel szczegółowy 3 

3. Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie. 

Adresaci: sprawcy przemocy 

Lp. Zadanie Działanie Realizator lub 
koordynator termin 

1. -Działania edukacyjne -poradnictwo psychologiczne i 
pedagogiczne, 
-terapia, 
-programy w zakresie radzenia sobie 
ze stresem 

-punkt konsultacyjny, 
-ZOPO wydział oświaty 
Urzędu Gminy 
-GOPS 2021 - 2028 

2. -Oddziaływanie na 
społeczności lokalne w celu 
włączenia jej w system 
monitorowania zjawisk 
związanych z 
występowaniem przemocy 

-wywiady środowiskowe w 
społecznościach szczególnie 
zagrożonych 

-GOPS, 
-Policja, dzielnicowi 

2021 - 2028 

Cel szczegółowy 4 

4. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji, zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Lp. Zadanie Działanie Realizator lub 
koordynator termin 

1. -Podnoszenie kwalifikacji w 
zakresie przeciwdziałania 
przemocy 

-Organizowanie szkoleń z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, tworzeniu planu pomocy, 
interwencji, współpracy 
interdyscyplinarnej, 
-uczestnictwo w szkoleniach 
organizowanych przez inne instytucje 
oraz zapewnienie 

-Zespół 
Interdyscyplinarny 
-GOPS 
-Organizacje 
pozarządowe 
-Policja 
-Placówki Oświatowe 
-GKRPA 

2021 - 2028 

IV.  PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie. 

3. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. 
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5. Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy. 

6. Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą. 

7. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy. 

8. Zmniejszenie skali występujących w rodzinach dysfunkcji wynikających z przemocy. 

V.   Praca zespołu interdyscyplinarnego 

Zespół interdyscyplinarny swoje działania skieruje przede wszystkim w stosunku do dzieci, osób starszych 
i niepełnosprawnych, a także do rodzin patologicznych dotkniętych uzależnieniem oraz w sytuacjach 
powtarzalności zjawiska przemocy. 

1. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: 

·Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

·Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

·Policji, 

·Oświaty, 

·Ochrony zdrowia, 

·Organizacji pozarządowych. 

2. Zasady pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Zespół składa się z grupy osób współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne 
reagowanie na otrzymane informacje o przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu skupiają specjalistów 
z różnych dziedzin. Jego działania koncentrują się na badaniu problemu krzywdzenia rodziny, na strategii 
postępowania z danym przypadkiem, na zagadnieniach dotyczących terapii ofiar, ich rodzin i sprawców. 
Przyjmuje się, że najlepszą odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest interwencja w przemocy domowej oraz 
pomoc ofiarom przemocy jest praca zespołu interdyscyplinarnego. Stosowany w takim zespole sposób 
podejścia często wykracza poza wspólne badanie przypadku i koordynację działań poszczególnych instytucji, 
obejmując również zespołowe podejmowanie decyzji. Tego rodzaju działania wymagają pełnego uczestnictwa 
i współpracy członków zespołu, którzy wnoszą w jego pracę swoją wiedzę, umiejętności oraz zdolności. 

Organizatorem spotkań będzie Przewodniczący Zespołu. 

Do zadań zespołu należy:  

1. Wspieranie ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej oraz przerwaniu cyklu 
przemocy, a także zapobieganie kolejnym aktom przemocy w rodzinie. 

2. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy w przypadku podejrzenia 
popełnienia przestępstwa, poinformowania o tym odpowiednich służb. 

3. Diagnoza na temat skali zjawiska przemocy na terenie gminy oraz przekazywanie uzyskanych informacji 
do środowiska lokalnego 

4. Gromadzenie informacji oraz ich upowszechnianie na temat miejsc i osób uprawnionych do udzielania 
pomocy, a także możliwością udzielania w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc 
pomocy dla osób krzywdzonych. 

5. Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt 
z ofiarami i sprawcami przemocy – organizowanie szkoleń, warsztatów itp. 

VI . Koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego 

1. koszty administracyjno – biurowe (w tym zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, 
szkolenia członków zespołu, prowadzenie kampanii informacyjnej, koszty korespondencji itp.), 

2. koszty zatrudnienia i wynagrodzenia personelu (np. psycholog, prawnik), 

3. koszty 24 godzinnych  dyżurów pełnionych pod telefonem przez  pracowników socjalnych, 

Id: EEEE1E58-94AE-487C-9D02-C9D4578D73EC. Podpisany



4. koszty porozumień w sprawie umieszczania ofiar przemocy w specjalnych ośrodkach wsparcia (wg 
potrzeb). 

VII.   Postanowienia końcowe 

Realizację zadań wynikających z Programu koordynuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Komprachcicach. 

Realizacja programu jest działaniem długofalowym, wymagającym stałego monitorowania 
i zaangażowania wszystkich realizatorów, ma także wieloletnią perspektywę i powinna przyczynić się do 
poprawy stanu bezpieczeństwa życia codziennego. 

Bieżący nadzór nad realizacją programu sprawuje Wójt Gminy Komprachcice oraz podejmuje niezbędne 
działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.

Id: EEEE1E58-94AE-487C-9D02-C9D4578D73EC. Podpisany


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Cyfra rzymska I
	Załącznik 1 Cyfra rzymska I Punkt 1
	Załącznik 1 Cyfra rzymska I Punkt 2
	Załącznik 1 Cyfra rzymska I Punkt 3

	Załącznik 1 Cyfra rzymska II
	Załącznik 1 Ustęp 1
	Załącznik 1 Ustęp 2
	Załącznik 1 Ustęp 3
	Załącznik 1 Ustęp 4
	Załącznik 1 Ustęp 5
	Załącznik 1 Ustęp 5 Cyfra rzymska III
	Załącznik 1 Ustęp 4 Cyfra rzymska IV

	Załącznik 1 Ustęp 6
	Załącznik 1 Ustęp 7
	Załącznik 1 Ustęp 8
	Załącznik 1 Ustęp 8 Cyfra rzymska V
	Załącznik 1 Ustęp 4 Cyfra rzymska VII



