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Rozdział I 

1. Podstawa prawna 

Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy 

różnych służb. Wdrożenie w życie „Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie” jest gwarancją zintegrowanych działań profilaktycznych, 

interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy 

administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych  

w przepisach: 

1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  

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

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 

1362 z późn. zm.). 

3. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). 

Najważniejszą z nich dla realizacji niniejszego programu jest ustawa z dnia 29 lipca 

2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa ta ma na celu zwiększenie 

skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań 

polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków 

przemocy w rodzinie. 

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Gminie 

Cieszanów, a tym samym budowanie skutecznie działającego systemu uwzględniającego 

lokalne uwarunkowania i rozmiary zjawiska. Zasadniczym, szerszym celem programu, do 

którego osiągnięcia ma służyć realizacja zadań zaplanowanych w programie, jest ograniczenie 

problemu i skali skutków przemocy domowej. Program zakłada podejmowanie 

kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak  

i edukowanie osób stosujących przemoc oraz korygowanie agresywnych postaw i zachowań. 

 Program będzie stanowił wspólny strategiczny plan działań wobec problemu 

przemocy w rodzinie i będzie realizowany wielopoziomowo przez wszystkie instytucje 

zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i łagodzenia skutków przemocy 

w rodzinie. Przyczyni się on do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, 

ograniczenia zjawiska przemocy i towarzyszących mu innych dysfunkcji w rodzinie oraz 

poprawy kondycji osób i rodzin Miasta i Gminy Cieszanów. 

 

Rozdział II 

1. Informacje ogólne problemu przemocy. 

Dom rodzinny, spostrzegany jako środowisko miłości i opieki, bezpieczne i ciepłe 

miejsce domowego ogniska może stać się czasami miejscem terroru i cierpienia, zagrożenia  

i poniżenia, lęku i rozpaczy. 
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Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym 

osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej 

rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy członkami rodziny oparte na miłości  

i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie realizować 

podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły,  

a zachowania poszczególnych członków stają się coraz bardziej niezgodne z normami 

prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. 

 Zjawisko przemocy w rodzinie definiuje art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Według przepisu prawa jest to: jednorazowe albo 

powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 

osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 

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

szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy 

moralne u osób dotkniętych przemocą. 

  

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

1. Jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 

kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 

2. Siły są nierównomierne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest 

słabsza a sprawca silniejszy. 

3. Narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza 

podstawowe prawa ofiary (np.: prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku 

itd.). 

4. Powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, 

a doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do 

samoobrony. 

Przemoc miewa różną temperaturę, może być gorąca i chłodna. U podstaw gorącej 

przemocy widoczna jest furia, czyli dynamiczne i naładowane gniewem zjawisko pękania 

tamy emocjonalnej, uruchamiające agresywne zachowanie. 

Przemoc chłodna wydaje się znacznie spokojniejsza, choć czasem jest to spokój 

pozorny, skrywający silne emocje, ale skutecznie tłumione i kontrolowane. 

Człowiek realizujący taki scenariusz przemocy jest gotowy do wtargnięcia na 

wewnętrzne terytorium psychiczne swojego dziecka lub współmałżonka. 

2. Formy przemocy. 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy: 

a) przemoc fizyczna – to wszelkiego rodzaju zachowania agresywne powodujące 

nieprzypadkowe urazy (stłuczenia, złamania, zasinienia, popychanie, szarpanie, kopanie, 

duszenie, bicie pięścią itp.). Jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej 

ciała, pogorszenie jej stanu zdrowia lub pozbawienie ją życia.  

b) przemoc psychiczna – wyśmiewanie poglądów, religii, narzucanie własnych poglądów, 

stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, domaganie się 
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posłuszeństwa, ograniczanie snu, pożywienia, wyzywanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, 

itp. To zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, 

wzbudzanie w niej strachu. 

c) przemoc seksualna – wymuszanie współżycia seksualnego, sadystyczne formy współżycia, 

demonstrowanie zazdrości, krytyka, wyśmiewanie zachowań seksualnych, itp.  

d) przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia 

pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp. To 

zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. 

e) zaniedbanie – to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych  

i emocjonalnych. 

Najbardziej rozpowszechnioną formą przemocy jest przemoc psychiczna (31%). 

Rzadziej badani doświadczali przemocy fizycznej (17%), ekonomicznej (8%) oraz seksualnej 

(3%) – na podstawie badań TNS OBOP 2007r.). 

Przemoc domowa nie jest czynem jednorazowym. Często ma długą nawet 

kilkunastoletnią historię. Zwykle się ona powtarza według zauważalnej prawidłowości. Cykl 

przemocy składa się z trzech następujących po sobie faz:   

1. Faza narastania napięcia (frustracja, stres, słaba komunikacja, napięcie)  

2. Faza ostrej przemocy (kłótnia, walka, złość, strach)  

3. Faza miodowego miesiąca (poczucie winy sprawcy, obietnica poprawy).  

 

Poszczególne fazy przemocy mogą trwać krótko – od kilku dni do kilku tygodni. 

Zazwyczaj przemoc eskaluje, a nie zatrzymana powoduje ogromne straty psychiczne wśród 

ofiar przemocy. 

Spożywanie alkoholu ma duży wpływ na występowanie przemocy w rodzinie.  

W stanie nietrzeźwości zanikają mechanizmy samokontroli i zachowania mogą być wręcz 

nieobliczalne. Według ofiar, zdarzało się, że sprawcy byli pod wpływem alkoholu w 46% 

przypadków przemocy fizycznej, 45% przemocy psychicznej, 40% przemocy seksualnej oraz 

38% przemocy ekonomicznej (badania TENS OBP 2007). 

Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga niezwłocznego podjęcia działań 

zawartych w niniejszym Programie. Głównym celem działania osób zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy domowej jest zmiana postaw i świadomości społecznej w 

zakresie problemów osób krzywdzonych oraz zwalczanie stereotypów dotyczących 

przemocy, które utrudniają działania pomocowe. 

 

Wśród wielu mitów można wymienić kilka z nich, np.: 

– przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie powinien się wtrącać, 

– przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego, 

– przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiar, 

– to był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy, 

– gdyby ofiara naprawdę cierpiała odeszłaby od sprawcy, 

– gwałt w małżeństwie nie istnieje. 
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 Program Przeciwdziałania Przemocy Gminy Cieszanów ma charakter długofalowy. 

Działania Programu obejmują lata 2011-2014. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej zadania 

Programu mogą ulegać zmianom i udoskonaleniom. 

3. 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. Tego typu doświadczenia uczą agresywnego stylu zachowania, zwiększają 

pobudzenie w sytuacjach z elementami agresji, zmniejszają opór przed agresywnym 

zachowaniem, zaburzają poglądy na rozwiązywanie konfliktów i zmniejszają wrażliwość na 

agresywne zachowanie. Ogromne koszty przemocy domowej ponoszą zarówno jednostki, jak 

i społeczeństwo. Pomoc osobom doznającym przemocy rozumiemy, jako wspieranie zmian 

życiowych w kierunku „stawiania na własnych nogach”.  

Osoby doświadczające przemocy są coraz częściej obejmowane kompleksową opieką, 

są coraz bardziej świadome swoich praw i możliwości zmiany sytuacji życiowej. 

Najczęściej podejmowane oddziaływania zewnętrzne pomocy ofiarom to: 

– interwencja, schronienie, informacja, edukacja, specjalistyczne poradnictwo, wsparcie 

emocjonalne, psychoterapia, pomoc socjalna dająca sytuacyjne oparcie dla dalszych działań. 

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo, zapisanym w 

artykułach kodeksu karnego: 

– art. 207 §1 k.k. – znęcanie się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną 

osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo 

małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu), 

– art. 191 § 1 k.k. – kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu 

zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu), 

– art. 197 § 1 k.k. – kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną 

osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat 

(ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego), 

– art. 209 § 1 k.k. – kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy 

ustawy lub orzeczenia sądowego opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub 

innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb 

życiowych – podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje na wniosek 

pokrzywdzonego). 

 

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 
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2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i 

wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Rozdział III 

1. Analiza problemów społecznych na terenie Gminy Cieszanów. 

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie 

analizy problemów społecznych w gminie z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie. 

Według stanu na dzień 31-12-2010r. Gminę Cieszanów zamieszkiwało  

7.830 mieszkańców. Spośród nich tut. MGOPS realizując zadania wynikające z ustawy o 

pomocy społecznej objął wsparciem – 1.042 osoby, które stanowią 13,31 % osób objętych 

wsparciem pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców Miasta i Gminy 

Cieszanów. 

Ze statystyk policyjnych wynika, że na terenie Gminy Cieszanów w roku 2008r. zostało 

przeprowadzonych 58 interwencji domowych, w 2009r. – 74 natomiast w 2010r. –  

62 interwencje. Liczba postępowań z art. 207 k.k. - znęcanie się nad rodziną przedstawia się 

następująco: w 2008r. zostało wszczętych 6 postępowań, 5 zakończonych aktem oskarżenia, 

w 2009r. 3 wszczęte, 2 zakończone aktem oskarżenia, w 2010r. – 2 postępowania wszczęte 

i 2 zakończone aktem oskarżenia.  

W okresie od 2008r.  do 2010r.  założonych zostało 15 „Niebieskich Kart”.  

Poniżej dane te zostały przedstawione w formie tabeli Nr 1 obrazujące skalę zjawiska 

przemocy. 

 

Tabela 1. Interwencje domowe i „niebieskie karty” w latach 2008-2010. 

Rok Liczba 

przeprowadzonych  

interwencji 

domowych 

Liczba 

założonych 

„Niebieskich 

Kart” 

Liczba postępowań z art. 207 k.k. – znęcanie się nad 

rodziną 

Wszczętych Zakończonych aktem 

oskarżenia 

2008 58 2 6 5 

2009 74 6 3 2 

2010 62 7 2 2 

Źródło: dane uzyskane z Komisariatu Policji w Cieszanowie 

Z danych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Cieszanowie wynika, że w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2010r. było 131 

spraw zgłoszonych: 

z czego 79 osób zostało przesłuchanych przez Komisję. Na przestrzeni 3 lat skierowano  

12 wniosków do Sądu Rejonowego o zastosowanie przymusowego leczenia, 4 osoby poddały 
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się dobrowolnemu leczeniu a pozostałe osoby po rozmowie komisyjnej zadeklarowały chęć 

poprawy i przezwyciężanie trudnej sytuacji zdrowotnej własnymi siłami.  

Kiedy problem przemocy występuje należy pamiętać o najmłodszych osobach w 

rodzinie. Dzieci wzrastające wśród przemocy w domu są często zapomnianymi jej ofiarami. 

Doznają przemocy nie tylko wtedy gdy są bezpośrednio bite lub zaniedbywane przez 

rodziców lub opiekunów. Cierpią i są krzywdzone także wtedy gdy są świadkami przemocy 

dorosłych. 

 

Tabela 2. Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie, która bezpośrednio trafiła do 

MGOPS w Cieszanowie w latach 2008-2010. 

Liczba        

rodzin, w     

których  

występuje 

zjawisko  

prze- 

mocy 

 

 

 

LATA 

Ogółem 

osoby 

poszkodo

wane 

Kobiety Mężczyźni Dzieci 

 

OGÓŁEM 

 

z tego: w 

wieku 

poprodukcyj

nym* 

 

z tego: 

niepełnosprawne 

 

OGÓŁEM 

 

z tego: w 

wieku 

poprodukcyj

nym* 

 

z tego: 

niepełnospra

wni 

 

OGÓŁEM 

 

z tego: 

 do 13 r. ż. 

 

z tego:  

od 14 do 

18 lat 

  

                 8 

 

 

2008 

20 7 - - 1 - - 12 7 5 

  

                2 

 

 

2009 

5 - - - - - - 5 5 - 

  

               1 

 

2010 
3 1 - 1 - - - 2 2 - 

 

Analizując skalę zjawiska przemocy w rodzinie z punktu widzenia pracowników socjalnych 

MGOPS na terenie Gminy Cieszanów w latach 2008-2010 należy zaznaczyć, że problem ten 

w pomocy społecznej zmniejsza się. Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w 

2008r. wyniosła – 20 osób, natomiast w dwóch następnych latach znacznie obniżyła się. 

Wspólne działania wielu instytucji doprowadzają do tego, że rodziny z problemem przemocy 

w rodzinie zbyt często nie korzystają ze wsparcia socjalnego. MGOPS informację o osobach 

dotkniętych przemocą uzyskiwał najczęściej z informacji własnej (wywiad środowiskowy), w 

dalszej kolejności przez sąsiadów jak równiej były samodzielnie zgłaszane przez osoby 

poszkodowane. 

2. Celem głównym programu jest: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie 

Gminy Cieszanów. 

Cele szczegółowe: 

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Cieszanów, 
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2) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie, 

3) zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Cele szczegółowe będą realizowane przez następujące zadania: 

1) budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy, 

2) diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Cieszanów, 

3) podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie, 

4) udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

5) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

 

3. Założenia programu 

Realizacja celów Programu zakłada: 

1) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie, 

2) promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy, 

3) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie, 

4) działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

 

4. Program jest spójny z Programami: 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy na lata 2006-2016 

 Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy na lata 2010-2013 

 Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cieszanów na lata  

2008 – 2013  

 Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 

2011 rok. 

 

5. Zasoby gminy Cieszanów w zakresie realizacji Programu: 

1. Zasoby ludzkie – specjaliści z różnych dziedzin. 

2. Zasoby instytucjonalne – instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy 

w rodzinie oraz instytucje i organizacje pełniące funkcję wspierającą: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie 

 Powiatowa Komenda Policji w Lubaczowie – Komisariat Policji w 

Cieszanowie 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cieszanowie 

 Zespół Szkół w Cieszanowie  

 Zespół Szkół w Dachnowie 

 Zespół Szkół w Nowym Lublińcu 

 Przedszkole Samorządowe w Cieszanowie 

 Przedszkole Samorządowe w Dachnowie 

 Przychodnia Rejonowa w Cieszanowie 

 Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie  

 Sąd Rejonowy Lubaczowie 
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6. Czynniki gwarantujące właściwą realizację Programu: 

 poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym, 

 dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych, 

 dobra współpraca służb i instytucji na terenie gminy oraz poza nią, 

 otwartość i chęć współpracy specjalistów, 

 silne więzi rodzinne, 

 chęć zmiany i wyjścia z kryzysu. 

 

7. Zagrożenia w realizacji zadań: 

 stereotypy panujące w środowisku na temat przemocy w rodzinie, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

 brak współpracy rodziny w zakresie przezwyciężania kryzysów, 

 problem uzależnienia od alkoholu w rodzinach, 

 ubóstwo, 

 zbyt mała współpraca interdyscyplinarna, 

 brak na terenie gminy specjalistów, np.: psychoterapeuty. 

 

8. Realizacja celów Programu 

 

CEL 1 

ZMNIEJSZENIE SKALI ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE 

GMINY CIESZANÓW 

 

 

Działania: 

1. Określenie w drodze uchwały warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. 

Podmiot realizujący działanie: 

 Rada Miejska w Cieszanowie 

 

2. Powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Podmiot realizujący działanie: 

 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów. 

 

3. Współpraca w ramach zespołu interdyscyplinarnego: 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

 opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy 

w środowisku lokalnym, 

 monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy 

oraz rodzin, w których dochodzi do przemocy, 

 dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań, 
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 podejmowanie działań prewencyjnych w środowiskach zagrożonych przemocą, 

 inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą, 

 udział w działaniach edukacyjno-informacyjnych. 

 

Podmioty realizujące działania: 

– pracownicy socjalni, 

– przedstawiciele oświaty, 

– przedstawiciele policji, 

– kuratorzy sądowi, 

– przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

– przedstawiciele służby zdrowia. 

 

4. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy: 

 propagowanie skutecznych sposobów powstrzymywania przemocy, 

 obalanie mitów na temat przemocy, 

 szkolenia na temat przemocy, 

 prowadzenie kampanii zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w zakresie ograniczenia 

oglądania przemocy w telewizji, grach komputerowych, 

 wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu promujące zachowania 

nieagresywne, 

 organizowanie spotkań edukacyjnych dla mieszkańców, np. w wiejskich świetlicach, 

 dystrybucja ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutków, 

 organizowanie konkursów, np.: plastycznych, wśród dzieci i młodzieży w zakresie 

zapobiegania przemocy. 

 

Podmioty realizujące działanie:  

 placówki oświatowo-wychowawcze, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 

 inne, w zależności od zasobów gminy. 

 

CEL 2 

Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

 

Działania: 

1. Izolowanie sprawców od ofiar. 

2. Udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno –

edukacyjnych. 

3. Przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu, stosującymi przemoc. 

4. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Lubaczowie o obowiązek podjęcia leczenia 

odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu. 



 

11 
 

S    strona 11 z 12 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2014 

 

Podmioty realizujące działania: 

– Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

– Ośrodek Pomocy Społecznej, 

– Policja, 

 

CEL 3 

Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

 

Działania: 

1. Utworzenie punktu informacyjnego: 

 udzielanie informacji dotyczącej bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym 

przemocą w ośrodkach interwencji kryzysowej i w specjalistycznych ośrodkach 

wsparcia, 

 udzielanie informacji na temat pozyskania zaświadczenia lekarskiego, 

 udzielanie informacji na temat praw osób będących ofiarami przemocy, 

 udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno – 

edukacyjnych, 

 rozpowszechnianie telefonu zaufania „Niebieska Linia”, „Pomarańczowa Linia”. 

 

Podmiot realizujący działanie: 

– Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

2. Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

 podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, 

 przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach przewodniczącemu zespołu 

interdyscyplinarnego. 

 

Podmioty realizujące działanie: 

– Ośrodek Pomocy Społecznej, 

– Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 

– Policja. 

 

9. Przewidywane efekty realizacji Programu 

1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie. 

3. Wprowadzenie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy. 

4. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

5. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową. 

6. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy przeciwdziałania 

przemocy. 

7. Usprawnienie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym 

przemocą. 
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8. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy. 

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

 

10. Monitorowanie i sprawozdawczość. 

 

Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość 

podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdania z realizacji Programu podmioty 

składają do dnia 31 stycznia każdego roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie. 

11.  Źródła finansowania. 

Program będzie finansowany ze środków budżetu Miasta i Gminy Cieszanów, dotacji oraz ze 

środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

 


