
UCHWAŁA NR XLIII/320/21 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2023 

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)  Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie na rok 2021-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie 

 
 

Henryk Kucharczyk 
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Wprowadzenie  

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących 

lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 

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

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

moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

 jest intencjonalna, tzn. jest zamierzonym działaniem człowieka, ma na celu 

kontrolowanie i podporządkowanie sobie ofiary; 

 siły są nierówne – jedna strona ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza,  

a sprawca silniejszy;  

 narusza prawa i dobra osobiste, tzn. wykorzystuje przewagę siły i narusza 

podstawowe prawa ofiary (do nietykalności fizycznej, godności, szacunku); 

 powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne 

szkody. 

Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma z czasem coraz mniejszą zdolność do 

samoobrony. Jej energia psychiczna wyczerpuje się z powodu życia w ciągłym stresie. 

Źródła dysproporcji sił: 

 wiek (relacja dziecko – dorosły, staruszek-dorosły); 

 płeć (mężczyzna – kobieta); 

 stan zdrowia; 

 różne zależności np. kto dysponuje budżetem domowym. 

Przemoc w rodzinie dotyczy przede wszystkim współmałżonka lub dzieci. Statystyki mówią 

nam, że w przeważającej większości ofiarami przemocy są kobiety (95 % przypadków) i/lub 

dzieci. W nielicznych przypadkach zdarza się, że ofiarą bywa mężczyzna. Statystyki 

dotyczące przemocy domowej nie są jednak dokładne i nie oddają wielkości problemu. Jest to 

często problem zamknięty w czterech ścianach domu i ciche tragedie osób, które samotnie 

dźwigają cierpienie swojej rodziny. 

Przemoc nie dotyka tylko rodziny. Jest to zjawisko społeczne o szerokim kontekście: 

 przemoc w grupach rówieśniczych, w szkołach, internatach itp.; 

 przemoc na ulicy, na stadionach; 
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 przemoc w środkach masowego przekazu; 

 przemoc związana z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków; 

 przemoc w państwach źle rządzonych, z dyktaturą itp.; 

 przemoc międzynarodowa. 

Wspólną cechą tych wszystkich zjawisk jest chęć podporządkowania sobie, wykorzystywania 

słabszej strony przez silniejszą. 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy: 

 przemoc fizyczna  gdzie obejmuje takie zachowania agresywne, jak popychanie, 

policzkowanie, szarpanie, kopanie, duszenie, bicie pięścią, ciskanie w kogoś 

przedmiotami, użycie broni, nieudzielanie koniecznej pomocy; 

 przemoc psychiczna to np. wyśmiewanie poglądów, religii, narzucanie własnych 

poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, 

domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu, pożywienia, wyzywanie, 

upokarzanie, stosowanie gróźb; 

 przemoc seksualna wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych 

praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy 

współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka, wyśmiewanie zachowań 

seksualnych kobiety; 

 przemoc ekonomiczna odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia 

pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny; 

 zaniedbanie to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych  

i emocjonalnych 

Przemoc gorąca  

Psychologia sprawców przemocy nie jest jeszcze dziedziną bogatą w solidną wiedzę. 

Naganność ich postępowania bardziej skłania do karania niż wnikliwego zastanawiania się, 

dlaczego to robią. Przemoc domowa miewa różną temperaturę, może być gorąca i chłodna. 

U podstaw gorącej przemocy znajdujemy furie, czyli dynamiczne i naładowane gniewem 

zjawisko pękania tamy emocjonalnej, uruchamiające agresywne zachowanie. Furia jest 

wybuchem skumulowanych i niemożliwych do powstrzymania uczuć złości lub wściekłości. 

Jest to nie tylko groźne, ale również fascynujące i wstydliwe doznanie. Niektórzy uważają, że 

doświadczanie furii uruchamiającej akt przemocy miewa charakter ekstatyczny i że sprawcy 

„upajają się" stanem zmienionej świadomości, który temu towarzyszy. Furia najczęściej 

rozładowuje się w aktach bezpośredniej agresji fizycznej i psychicznej. Towarzyszy jej 
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pragnienie wywołania cierpienia i spowodowania jakichś szkód. Gorąca przemoc mogą 

powodować negatywne i intensywne przeżycia związane z frustracją, z zablokowaniem 

jakichś dążeń, z niespełnianiem pragnień i oczekiwań. Pojawia się agresywna reakcja na stres, 

która nie zostaje powstrzymana i kieruje się przeciw członkowi rodziny. Istotnym czynnikiem 

bywa przekonanie sprawcy o niezdolności ofiary do obrony i poczucie własnej bezkarności. 

Słabość ofiary wynika z przewagi fizycznej sprawcy lub okoliczności, w których sprawca 

uzyskuje władzę psychiczną.                                                                                      

Przemoc chłodna  

Wydaje się znacznie spokojniejsza, choć czasem jest to spokój pozorny, skrywający silne 

emocje, ale skutecznie tłumione i kontrolowane. Polega na realizowaniu przez sprawce 

specyficznego scenariusza zapisanego w jego umyśle, a czasem również  

w obyczajach i środowiskowej kulturze. Człowiek realizujący taki scenariusz przemocy, 

zmierzając do jakiegoś celu jest gotowy do wtargnięcia na wewnętrzne terytorium psychiczne 

swego dziecka lub współmałżonka. Znajduje dla tego usprawiedliwienie nawet wtedy, gdy 

jest świadomy cierpienia, które spowodował. Przemoc taka jest narzędziem oddziaływania 

zmierzającego nieraz do wzniosłych celów, które uzasadniają bolesne dla bliskiej osoby 

środki. Jednym ze szczególnie ważnych źródeł przemocy jest skrywane i dotkliwe poczucie 

niemocy, impotencji fizycznej lub psychicznej, które sprawca stara się zagłuszyć, a czasem 

zanegować poprzez akty przemocy. Niejednokrotnie sprawcy w ogóle nie podejmują próby 

kontrolowania swego gniewu, a nawet z premedytacja go potęgują. Czasem te próby są 

podejmowane, ale okazują się nieskuteczne na skutek zawężenia lub zniekształcenia 

świadomości  

w trakcie rozwijającej się reakcji emocjonalnej oraz braku umiejętności samokontroli. Istotna 

role może też odgrywać biologicznie zdeterminowana gwałtowność  

i intensywność reagowania emocjonalnego, które wymyka się spod kontroli. Czynniki 

biologiczne wpływające na dynamikę agresywnego zachowania nie usprawiedliwiają 

sprawców i nie zdejmują z nich odpowiedzialności za krzywdzenie innych. W wielu 

przypadkach przemoc jest związana z nietrzeźwością sprawców, ale alkohol nie powinien być 

obarczony bezpośrednią i wyłączną odpowiedzialnością za przemoc. Niewątpliwie osłabia on 

racjonalną kontrolę nad zachowaniem i nasila gotowość do reagowania złością oraz 

przyczynia się do zwiększenia ilości niepowodzeń życiowych stanowiących źródła stresu                

i frustracji. Sprawca gorącej przemocy przeżywa chwile poczucia winy i może angażować się 

w doraźne próby naprawiania szkód. Jednak przemoc domowa bardzo rzadko jest 

jednorazowym wydarzeniem i sprawcy wielokrotnie powtarzają akty przemocy. W wielu 
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przypadkach wydaje się, że możemy rozpoznawać zjawisko trwałej utraty kontroli osobistej 

nad własnymi zachowaniami agresywnymi, które przypominają zachowania nałogowe. Nie 

oznacza to, że człowieka, który nałogowo dokonuje aktów przemocy, możemy uznać za 

osobę chorą i niewinną. Coraz częściej podejmowane są próby oddziaływania na sprawców, 

które zmierzają do nauczenia ich samokontroli i wyzwolenia spod wpływu nałogowej 

agresywności. Przypominają one trochę terapię choroby alkoholowej i mają na celu 

zapobieganie nawrotom agresji. Sprawca chłodnej przemocy na ogół pozostaje nieświadomy 

szkodliwości swego zachowania, ponieważ znajduje uzasadnienie nawet dla okrucieństwa. 

Chłodna przemoc wobec dzieci przybiera często formę surowych i konsekwentnych metod 

wychowawczych lub sprawiedliwego karania. Czasem krzywdzenie dzieci dokonuje się                 

w trakcie prób kształtowania u nich podanych cech charakteru, a czasem jest tylko rezultatem 

mechanicznego powtarzania metod wychowawczych, których rodzice doświadczali                           

w dzieciństwie, gdy sami byli ofiarami przemocy wychowawczej.  

Przemoc w świetle aktów prawnych 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2021 - 2023, stanowi realizację 

uregulowania zawartego art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) 

w brzmieniu określonym ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 

842). Zgodnie z w/w art. 6 ust.2 pkt 1. „Do zadań własnych gminy należy  

w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

opracowane i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie.”  

 

 

 

 

 

Wstęp 

 

             W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej 

negatywnych w życiu społecznym i rodzinnym tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Olesno, zwany dalej Programem. Zawiera on: podstawy 

prawne działania, zasady działania, cel główny i cele szczegółowe, wymienia rezultaty                     

i adresatów Programu, instytucje i organizacje współpracujące. Program przedstawia też 
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zastaną charakterystykę zjawiska przemocy w rodzinie, dostępne dane na temat przemocy                 

w rodzinie. Cele, działania i zadania Programu będą podlegać ewaluacji i odpowiadać na 

potrzeby mieszkańców gminy Olesno, w zakresie przeciwdziałania występowaniu zjawiska 

przemocy w rodzinie. Program ma istotne znaczenie dla realizacji celów polityki społecznej  

w skali lokalnej.  

Podstawowym dokumentem regulującym działania w zakresie przeciwdziałania przemocy             

w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ), która oprócz określania pojęcia przemocy w rodzinie, precyzuje      

i wskazuje zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego       

w zakresie przeciwdziałania przemocy. Opracowany dokument jest skorelowany                      

z dokumentami lokalnymi, a w szczególności Strategią Rozwiązywania Problemów 

Społecznych, Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.  

Pozostałe podstawy prawne działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy  

w rodzinie to:  

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2  kwietnia 1997r. (Dz.U.1997/78/483) 

Art. 40 nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub 

poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.  

 Ustawa Kodeksu Karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U.2020 poz.30),                         

w szczególności artykuły: art. 148, art. 149, art. 156, art. 157, art. 160, art.162, art. 

189, art. 190, art. 191, art.197, art.200, art. 201, art. 202, art.207, art. 210, art.217. 

 Kodeks postępowania karnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2019. poz. 60                    

z późn. zm), w szczególności art. 304 

 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r. (Dz. U. z 2019. poz. 

1460z późn.) w szczególności art. 572 

 Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. 1876 z późn.zm.) w szczególności 

artykuły: art.2, art. 7, art.17, art.46, art.107  

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982r. (Dz.U. z 2021.poz.41z póź.zm.) 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2020 poz. 360 z późn.zm.) 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Kart” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U.z 2011 Nr 209 

poz. 1245) 

 

1. Dane statystyczne Gminy Olesno dotyczące zjawiska przemocy. 

Diagnoza powstała w oparciu o materiały własne oraz dane statystyczne pozyskane od 

wymienionych poniżej podmiotów: 

 Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie; 

 Miejska Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie; 

 Urząd Miasta i Gminy Olesno; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie; 

 Prokuratura Rejonowa w Oleśnie; 

 Sąd Rejonowy w Oleśnie. 

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie analizy 

problemów społecznych w gminie z uwzględnieniem problemu przemocy  

w rodzinie. Na terenie Gminy Olesno przemoc w rodzinie występuje w rodzinach  

o różnym statusie społecznym, często łączy się z problemem nadużywania alkoholu, niskimi 

dochodami. Przypadki przemocy zdarzają się w domach rodzinnych,  

w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny.  

W roku 2018 w gminie Olesno zamieszkiwało 17 763  mieszkańców. 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące problematyki przemocy w latach 2019-2020  

w gminie Olesno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane statystyczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Olesno  

Lp. Wskaźnik Rok 

2019 r. 2020 r.   

1. Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 4 4   
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2. Liczba powołanych grup roboczych 28 20   

3. Liczba spotkań grup roboczych 124 73   

4. Liczba osób objętych pomocą grup roboczych 84 68   

5. Liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych 28 20   

 

 

 

Lp. 

 

Wskaźnik 

Rok 

2019 r. 2020 r. 2017 

r. 

2018 

r. 

 

1. Liczba wszczętych procedur 

"Niebieskie Karty" 

przez uprawnione podmioty, 

w tym przedstawiciela: 

 

jednostek 

organizacyjnych pomocy 

społecznej 

5 1   

 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

0 0   

 

Policji 

23 11   

 

oświaty 

0 0   

 

ochrony zdrowia 

0 1   

3. Liczba sporządzonych 

formularzy NK-A wobec: 

kobiet 1 0   

mężczyzn 27 1   

4. Liczba sporządzonych formularzy NK-C 27 13   

5. Liczba sporządzonych formularzy NK-D 26 11   

6. Liczba ponownie wszczętej procedury w tej samej 

rodzinie 
2 0   

 

 

Liczba zakończonych procedur "Niebieskie Karty" 2019r. 2020 r.   

ogółem 26 7   

na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 24 7   

na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 2 0   

 

Dane statystyczne Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie 
 2019r. 2020r.   

Liczba założonych Niebieskich Kart 25 9   

w tym:        

                                          przemoc psychiczna 25 9   
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                                          przemoc fizyczna 25 8   

                                          przemoc seksualna  0 1  1 

                                                              inna 19 7 4 17 

Ilość przeprowadzonych domowych  interwencji 

policji - ogółem 

 

243 217 - - 

w tym,  gdzie stwierdzono przemoc wdrażając 

procedurę Niebieskiej Karty; 

25 9 11 22 

Liczba wszczętych dochodzeń w sprawie 

związanych z przemocą w rodzinie 

 

16 18 8 9 

Liczba zakończonych postępowań w sprawach 

związanych z przemocą w rodzinie poprzez 

umorzenie postępowania 

4 4 4 4 

Liczba zakończonych postępowań w sprawach 

związanych z przemocą w rodzinie poprzez 

sporządzenie aktu oskarżenia 

8 3 4 5 

Liczba odizolowanych sprawców przemocy w 

rodzinie  - ogółem 

Brak informacji 

w tym:     

                                                               kobiet  Brak informacji 

                                                               mężczyzn 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie  37 12 13 23 

w tym:     

                                                                kobiet 32 9 11 20 

                                                               mężczyzn 4 1 1 2 

                                                               nieletnich 1 2 1 1 

Liczba sprawców przemocy w rodzinie 32 9 11 22 

w tym:     

                                                                    kobiet 3 0 1 1 

                                                                mężczyzn 29 9 10 21 

Liczba sprawców przemocy domowej będących 

pod wpływem alkoholu: 

25 7 5 16 

w tym:     

                                                                      kobiet 2 1 1 0 

                                                                      

mężczyzn 

25 7 4 16 

                                                                      

nieletnich 

0 0 0 0 

 

Dane statystyczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnie 

Ilość osób zgłoszonych celem rozpoczęcia 

procedury zobowiązania do leczenia uzależnienia 

od alkoholu  

2019r. 2020r.   

W tym:     

                                                            kobiety 5 5   

                                                            mężczyźni 25 11   

W ilu przypadkach zgłoszenia celem rozpoczęcia 

procedury zobowiązania do leczenia uzależnienia 

od alkoholu współwystępowała prowadzona 

procedura „Niebieskie Karty”  

    

W tym:     

                                                            kobiety 2 0   

                                                            mężczyźni 9 3   

Dane statystyczne Prokuratury Rejonowej w Oleśnie 

Postępowanie w zakresie przemocy w rodzinie 2019r. 2020r.   
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Wpływ spraw 84 71   

Sprawy zakończone 77 69   

Akty oskarżenia 19 26   

Umorzenia 14 15   

Odmowy wszczęcia postępowania 26 16   

Środki orzeczone wobec sprawców:     

- środki zapobiegawcze w postaci nakazu 

opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z 

pokrzywdzonym (art. 275a § 1 kpk) dozoru policji 

pod warunkiem opuszczenia lokalu zajmowanego 

wspólnie z pokrzywdzonym (art.. 275 § 2 kpk), 

dozoru policji z jednoczesnym zobowiązaniem do 

powstrzymania się kontraktu z pokrzywdzonym (art. 

275 § 2 kpk) 

 

14 14   

Środki karne: sąd może orzec obowiązek 

powstrzymania się od przebywania w określonych 

środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania 

się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do 

określonych osób lub nakaz opuszczenia lokalu 

zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie 

skazania za umyślne przestępstwo z użyciem 

przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie 

najbliższej (art. 41a§ 1 kk)  

Brak danych Brak danych   

 

Dane statystyczne Sądu Rejonowego w Oleśnie 

Postępowanie w zakresie przemocy w rodzinie 2019r. 2020r.   

Wpływ spraw Brak danych Brak danych   

Sprawy zakończone Brak danych Brak danych   

Akty oskarżenia Brak danych Brak danych   

Umorzenia Brak danych Brak danych   

Odmowy wszczęcia postępowania Brak danych Brak danych   

Środki orzeczone wobec sprawców: Brak danych Brak danych   

- środki zapobiegawcze w postaci nakazu 

opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z 

pokrzywdzonym (art. 275a § 1 kpk) dozoru policji 

pod warunkiem opuszczenia lokalu zajmowanego 

wspólnie z pokrzywdzonym (art.. 275 § 2 kpk), 

dozoru policji z jednoczesnym zobowiązaniem do 

powstrzymania się kontraktu z pokrzywdzonym 

(art. 275 § 2 kpk) 
 

Brak danych Brak danych   

Środki karne: sąd może orzec obowiązek 

powstrzymania się od przebywania w określonych 

środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania 

się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do 

określonych osób lub nakaz opuszczenia lokalu 

zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie 

skazania za umyślne przestępstwo z użyciem 

przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie 

najbliższej (art. 41a§ 1 kk)  

Brak danych Brak danych   

 

Postępowanie w zakresie przemocy   2019r. 2020r.   

Art. 191 par. 1 -  (zmuszanie do określonego 

zachowania, zaniechania lub znoszenia 

0 0   

Art. 197 (zgwałcenie i wymuszenie czynności 

seksualnej) 

0 0   
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skazania 0 0   

uniewinnienia 0 0   

Art. 207 (znęcanie się) 16 7   

skazania 16 7   

uniewinnienia 0 0 0 0 
 

Dane statystyczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie 

Zgodnie z danymi pozyskanymi z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie                 

w latach 2019- 2020 żadna z osób z gminy Olesno, wobec której istniało podejrzenie, że 

sprawuje przemoc w rodzinie, zadeklarowała udział w programie oddziaływań korekcyjno – 

edukacyjnych.  

Z analizy danych statystycznych z lat 2019-2020 wynika, że poziom występowania 

zjawiska przemocy na terenie Gminy Olesno nie zalicza się do tendencyjnych. Co oznacza, że 

poziom zjawiska przemocy utrzymuje się na dotychczasowym poziomie lub nieznacznie 

wzrasta. Zaznaczyć należy również ze występowania zjawiska przemocy na przestrzeni 

badanych lat nieznacznie spada. Należy tu uwzględnić fakt, ze są to tylko dane statystyczne 

odnotowanych aktów przemocy.  Zjawisko przemocy w rodzinie jak również związana z tym 

ściśle  problematyka wykluczenia społecznego wymaga podjęcia szczególnych działań 

profilaktycznych. Działania te muszą być skierowane do ogółu populacji, ale przede 

wszystkim do osób bezpośrednio dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Podobnie jak 

w latach ubiegłych działalność profilaktyczna, a także diagnostyczna i interwencyjna 

realizowana była na terenie gminy Olesno w ramach ośrodka pomocy społecznej, Zespołu 

Interdyscyplinarnego, Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz 

Policji, Sądu i Prokuratury. Wspomniane powyżej działania nie wystarczały do 

odpowiedniego zanalizowania z założenia patowej sytuacji rodzin a tym bardziej jej 

naprawienia. Ponieważ wyżej wymienione  instytucje w swej istocie są pozbawione 

odpowiednich narzędzi do długotrwałej specjalistycznej pracy z rodziną. Z analizy 

„Niebieskich Kart” jakie wpłynęły do Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie można stwierdzić, iż kobiet – ofiar przemocy jest 

znacznie więcej niż mężczyzn. Kobiety też znacznie częściej decydują się na zgłoszenia 

interwencji oraz wszczęcia postępowania procedury Niebieskiej Karty. Pomimo, iż procedura 

jest znana w większości przypadków, większość godzi się z jej założeniami i ustawowymi 

działaniami. Z opinii pracowników socjalnych mających bezpośredni kontakt z kobietami 

ofiarami przemocy domowej wynika, iż występuje brak świadomości społecznej na temat 

zjawiska przemocy  w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy. Znaczna większość kobiet 
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wszczynających procedurę to osoby będące w wieku produkcyjnym, wychowujące dzieci – 

nieaktywne zawodowo z uwagi na sprawowanie opieki nad dziećmi a co za tym idzie 

zupełnie uzależnione od dochodów męża. Ponieważ miejsce zamieszkania kobiet ofiar 

przemocy domowej znajduje się niewątpliwie na terenach wiejskich jest to kolejny czynnik 

decydujący o tym, iż kobiety rzadziej zgłaszają przypadki przemocy. Spowodowane jest to 

między innymi mniejszą świadomością oraz tym, iż zgłoszone akty przemocy w małej 

społeczności obciążone są ogromnym poczuciem wstydu ofiary. Ofiarami przemocy 

najczęściej stają się kobiety o niskim wykształceniu. Z informacji Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz pracowników socjalnych pracujących w Ośrodku Pomocy 

Społecznej wynika, że najczęściej są to osoby o niskim poziomie wykształcenia. Osobom              

z niższym wykształceniem, oprócz często zwykłego wstydu, towarzyszy brak informacji                

i świadomości, że od przemocy można się uwolnić. Osoby, które posiadają takie 

wykształcenie, często nie posiadają również żadnych dodatkowych kwalifikacji do pracy 

zawodowej. Nie pracują, wychowują dzieci i są przez to zdane na swojego partnera. 

Większość kobiet jednak chciałaby mieć możliwość samodzielnego zarobkowania co niesie 

za sobą niezależność finansową natomiast – jeśli takie prace się zdarzają są to przeważnie 

prace dorywcze, sezonowe bez stałego zatrudnienia. Jest to kolejny czynnik decydujący                   

o tym, iż kobiety doznające przemocy nie są  w stanie brać udziału w płatnej fachowej 

pomocy aby wyjść z kręgu przemocy. Przemoc w rodzinie w znaczącym stopniu dotyka 

również dzieci. Dzieci pochodzące z tego typu rodzin nie mają zaspokojonej podstawowej 

potrzeby psychologicznej jaką jest potrzeba bezpieczeństwa. Przemoc w rodzinie dotyka nie 

tylko tych, którzy bezpośrednio jej doznają. Dzieci wychowane w rodzinie, w której jeden              

z rodziców stosuje przemoc wobec drugiego rodzica przeżywają wiele negatywnych uczuć 

jak lęk, wstyd, poczucie winy. To sprawia, że często występują u nich zaburzenia 

emocjonalne i zaburzenia zachowania.  Niektóre z nich próbują radzić sobie z negatywnymi 

uczuciami sięgając po środki uzależniające. Część dzieci, zwłaszcza chłopców, identyfikuje 

się ze sprawcą i zaczyna się zachowywać agresywnie wobec innych ludzi – zarówno 

rówieśników jak i dorosłych. W takli sposób krąg osób, pośrednio dotkniętych skutkami 

przemocy  

w rodzinie, rozszerza się na osoby drugie. Dorośli, którzy jako dzieci doświadczyli przemocy 

w rodzinie, często mają trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w roli rodzica, a to 

sprawia, że ich dzieci mogą mieć problemy. W taki sposób grono osób dotkniętych przemocą 

przechodzi na kolejne pokolenia dlatego wskazana jest również rozpiętość pomocy 

fachowców, która rozszerzała by swoją praktykę na całe rodziny i osoby bliskie.  Nawet jeśli 
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dziecko nie dozna żadnego obciążenia fizycznego, a jest świadkiem przemocy rodzicielskiej, 

ma to ogromny wpływ na jego dojrzewającą psychikę. Badania wykazały, że w zależności od 

tego, w jakim wieku i przez jak długi okres dziecko było świadkiem przemocy, wywiera to 

znaczny wpływ na sferę emocjonalną, behawioralną i poznawczą. Dominującą formą 

przemocy (najbardziej rozpoznawalną) jest połączenie fizycznej i psychicznej przemocy. 

Kolejnymi, najbardziej dolegliwymi formami przemocy, są te same, lecz występujące 

pojedynczo: fizyczna i psychiczna. Z relacji pracowników socjalnych, członków Grup 

Roboczych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

gdzie w większości przypadków stwierdzono zjawisko przemocy, istnieje również problem 

nadużywania oraz uzależnień od alkoholu.  

2. Analiza SWOT dla gminy Olesno. 

Opracowana diagnoza zjawiska przemocy w Gminie Olesno umożliwia sporządzenie 

analizy SWOT, która określiła atuty i mankamenty analizowanego zjawiska, bariery                  

i utrudnienia w przeciwdziałaniu przemocy. Analiza SWOT wyznaczyła również szanse, 

które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju jak również osłabią czynniki 

zewnętrzne negatywne oraz zagrożenia, czyli wszystko to co stwarza bariery i przeszkody               

w przeciwdziałaniu przemocy w Gminie Olesno.  

Mocne strony Słabe strony 

 zwiększająca się świadomość 

społeczna i wiedza ma temat zjawiska 

przemocy w rodzinie oraz instytucji 

świadczących pomoc ofiarom 

przemocy w  rodzinie; 

funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie w Oleśnie; 

 stale zwiększające się  kompetencje 

specjalistów; 

 wsparcie edukacyjne i informacyjne; 

 Interdyscyplinarne zaangażowanie 

wszystkich  instytucji  działających  

na rzecz przeciwdziałaniu zjawiska 

 brak współpracy ze strony 

specjalistów oraz organizacji 

pozarządowych i podmiotów 

leczniczych; 

 brak systematycznej i rzetelnej 

diagnozy i analizy zjawiska przemocy 

występującej w gminie Olesno; 

 brak lub niedostateczna wiedza o 

zjawisku przemocy i formach pomocy 

ofiarom przemocy domowej; 

 występujący pogląd osób 

doświadczających przemocy o 

bezkarności wobec sprawców 

przemocy; 

 brak współpracy ze strony 
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przemocy; domniemanych sprawców przemocy 

w udziale programu korekcyjno – 

edukacyjnym; 

Szanse  Zagrożenia 

 zwiększona realizacja programów i 

działań profilaktycznych w 

palcówkach oświatowych; 

 możliwość pozyskiwania środków 

wewnętrznych i zewnętrznych;  

 dostępność instytucji pomocowych i 

organizacji pozarządowych dla osób 

doświadczających przemocy; 

 dostępna oferta programów 

korekcyjno – edukacyjnych dla 

sprawców przemocy w rodzinie; 

 zwiększająca się ilość instytucji 

pomocowych w dziedzinie przemocy; 

 zbyt niska motywacja potencjalnych 

sprawców przemocy w rodzinie do 

udziału w programie oddziaływań – 

korekcyjno – edukacyjnych; 

 niedostatecznie rozwinięta współpraca 

międzyinstytucjonalna; 

 nadmierne wykorzystywanie 

Procedury Niebieskiej karty w 

sprawach rozwodowych; 

 brak finansowania pracowników 

instytucji zajmujących się procedurą 

Niebieskiej Karty;  

 

3. Lokalna lista zasobów instytucjonalnych – podmioty przewidziane do realizacji 

Programu. 

Do zasobów umożliwiających przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Olesno 

można zaliczyć grupy, instytucje i organizacje funkcjonujące na jej terenie lub obejmujące 

zasięgiem działania jej mieszkańców, które prowadzą działalność na rzecz ofiar i sprawców 

tego zjawiska. Poniżej wykaz tego rodzaju podmiotów świadczących wsparcie w obszarze 

przeciwdziałania przemocy. 

Jednostki i grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.  

Nazwa jednostki 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Jaronia 2 

46-300 Olesno 

Urząd Miasta i Gminy Olesno 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

przy Urzędzie Miasta i Gminy Olesno 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie  
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w Oleśnie 

Komenda Powiatowa Policji  
w Oleśnie 

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od 

alkoholu i członków ich rodzin oraz osób doznających 

przemocy domowej  
w Oleśnie 

Prokuratura Rejonowa  
w Oleśnie 

Sad Rejonowy  
w Oleśnie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Oleśnie 

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia  
w Oleśnie 

Straż Miejska  
w Oleśnie 

 

                Dane na temat zasobów instytucjonalnych umożliwiających realizacje Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ofiar Przemocy  

w Rodzinie, obszary ich działania przedstawiono poniżej. 

 

Jednostki wsparcia oraz pierwszego kontaktu wraz z obszarem działania. 

Nazwa jednostki 

Obszar działania 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

 wczesna diagnoza 

 Poradnictwo 

 Promocja i realizacja procedury „Niebieska Karta” 

 - udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego 

 Wydawanie ulotek edukacyjno- informacyjnych 

 Organizowanie pomocy psychologicznej dla osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej 

 Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych 

 Udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych związanych z profilaktyką 

przemocy i uzależnień 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

przy Urzędzie Gminy 
 Realizacja działań wynikająca z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomani 

 motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia leczenia 

oraz kierowanie na leczenie, 

 udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 

 rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia 

 i informacji o możliwości uzyskania pomocy. 
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Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                

w Oleśnie 

 Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu problemów, poprze 

odtworzenie lub wzmocnienie jej funkcji 

 Zintegrowanie działań instytucji lokalnych  

 Zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych  

i pomocowych w momencie zaistniałego problemu. 

Komenda Powiatowa Policji  

w Oleśnie 

 Realizowanie  

procedury „Niebieska Karta” 

 podejmowanie interwencji w przypadku naruszania przepisów ustawy                    

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu              i 

członków ich rodzin oraz osób doznających  

przemocy domowej w Oleśnie 

 Poradnictwo bezpłatne dla mieszkańców Olesna i gminy Olesno obejmuje: 

wstępną informację i edukację nt. metod, form pomocy oraz możliwości 

podjęcia leczenia uzależnień, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy 

domowej, konsultacje specjalistów ds. uzależnień (dla osób uzależnionych              

i współuzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych), 

 poradnictwo i konsultacje psychologów, porady prawne, udostępnienie klientom 

materiałów edukacyjnych i informacyjnych (adresów placówek 

specjalistycznych). 

Szkoły 
 wczesna diagnoza 

 realizacja procedury „Niebieskiej Karty” 

 realizacja projektów profilaktycznych podejmujących problematykę przemocy 

 udział w kampaniach edukacyjno - informacyjnych 
Przedszkola  

 wczesna diagnoza 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

 diagnoza i konsultacja 

 terapia zaburzeń rozwojowych i dysfunkcyjnych 

 psychoedukacja 

 interwencje w środowisku 

Przychodnie Lekarza Rodzinnego 

 wczesna diagnoza 

 przekazywanie informacji na temat różnych form pomocy 

 realizacja procedury „Niebieska Karta” 

 

4. Prezentacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

4.1 Zasady działania Programu 
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       W zakresie udzielania pomocy osobom doznającym przemocy, stosującym przemoc 

oraz w celu podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy                

w rodzinie Program oparty został na zasadach: 

 wzajemnej współpracy i współdziałania organów władzy publicznej, organizacji 

pozarządowych i kościołów oraz związków wyznaniowych (zgodnie z ustawą  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), a także innych organizacji, 

środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania                      

i realizacji zadań związanych pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem 

występowania przemocy i jej negatywnych następstw, 

 jawność działań organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących zadania 

publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby, 

 szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich prawa do wychowania się  

w rodzinie, poprzez udzielenie rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy 

jej funkcjonowania. 

 

4.2 Adresaci Programu 

 
            Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie skierowany jest przede wszystkim do: ofiar przemocy w rodzinie              

(w tym: dzieci, współmałżonków, partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, 

osób niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, świadków przemocy, 

przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli instytucji służb pracujących z dziećmi, 

policji, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, księży, Gminy Olesno, którzy w życiu 

prywatnym lub zawodowym stykają się z problemem przemocy. 

 

 

 

4.3 Cel główny, cele szczegółowe, obszary działania, zadania i wskaźniki ich realizacji. 

         Na podstawie kierunków i rodzajów zadań ujętych w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz 2021 roku a także w oparciu                      

o posiadane dane statystyczne opracowane zostały i wyznaczone cele oraz zadania ujęte  

w Programie. 
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Głównym celem Programu jest zwiększenie skuteczności i jakości oddziaływań systemu 

pomocy interdyscyplinarnej wobec problemu przemocy w rodzinie  oraz  ograniczenie  

skutków  zjawiska przemocy w gminie Olesno.  

Cele szczegółowe Programu: 

1. Podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej oraz zintensyfikowanie działań 

profilaktycznych i interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie;  

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności działań interwencyjnych i ochronnych 

wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie;  

3. Wzmocnienie działań profilaktycznych i terapeutyczno - edukacyjnych  

w zakresie przeciwdziałania przemocy dla osób stosujących przemoc  w rodzinie;  

4. Podnoszenie kompetencji i profesjonalizacja służb zajmujących się problematyką 

przemocy w rodzinie;  

W celu osiągniecia celu głównego i celów szczegółowych wskazano obszary działania wobec 

poszczególnych grup odbiorców, którzy są adresatami zadań szczegółowych jak                            

i wskaźników i ich realizacji. 

          Cele zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 będą realizowane  

w następujących obszarach działań:  

 
Obszar I  Profilaktyka diagnoza społeczna i edukacja społeczna.  

 

Lp. Zadania Wskaźnik 
1. Profilaktyka i edukacja w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie skierowana do różnych grup 

społecznych. 

 

Liczba zorganizowanych 

konferencji i uczestniczących 

w nich osób. 

2. Opracowanie diagnoz, prowadzenie badań, ekspertyz 

oraz analiz dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie    

i czynników z nią skorelowanych 

Liczba opracowanych 

diagnoz, badań, ekspertyz 

oraz analiz zjawiska 

przemocy w rodzinie 

2. Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci                     

i młodzieży na temat wyrażania uczuć, asertywności, 

komunikacji, rozwiązywania problemów bez przemocy. 

 

Liczba przeprowadzonych 

programów i liczba 

uczestniczących w nich  osób 

3. Promowanie zachowań nieagresywnych i społecznie 

pożądanych wśród dzieci i młodzieży. 

 

Liczba zorganizowanych 

warsztatów i uczestniczących 

w nim osób. 

4. Prowadzenie społecznych kampanii informacyjno - Liczba kampanii społecznych 
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edukacyjnych adresowanych do 

ogółu dorosłych, dotyczących rozwoju dzieci i ich 

potrzeb rozwiązywania problemów 

bez przemocy. 

 

5. Udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Liczba kampanii 

ogólnopolskich 

 
 

 

 

Obszar II Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.  

 

Lp. Zadanie Wskaźnik 
1. Zwiększenie dostępności do informacji w zakresie 

możliwości i form pomocy prawnej, psychologicznej, 

medycznej i socjalnej. 

Liczba opublikowanych 

informacji, liczba podmiotów 

upowszechniających 

informacje. 

2. Tworzenie i rozwijanie nowych form wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie. 

Liczba nowych  form 

wsparcia. 

3. Doskonalenie wdrażania procedury „Niebieskiej Karty”. Liczba złożonych kart                   

i podjętych działań w ramach 

grup roboczych, liczba 

działań na rzecz podniesienia 

kompetencji osób 

realizujących procedurę. 

4. Dostosowywanie różnych form wsparcia dla osób 

dotkniętych przemocą w zależności od 

zdiagnozowanych potrzeb. 

Plan uzupełnienia zasobów, 

wprowadzone modyfikacje. 

5. Opracowanie przystępnych informacji na temat procedur 

ochrony prawnej i wparcia psychicznego dla świadków 

przemocy w rodzinie. 

 

 

Liczba opracowanych 

informacji, ulotek, insertów. 

 

 
Obszar III Oddziaływanie skierowane do osób, wobec których istnieje podejrzenie, że 

stosują przemoc w rodzinie.  

 

Lp. Zadanie Wskaźnik 
1. Wspieranie działań korekcyjno – edukacyjnych  

i terapeutycznych skierowanych do sprawców 

przemocy. 

Liczba programów 

korekcyjno –edukacyjnych  

i terapeutycznych, liczba 

uczestników biorących udział 

w programach. 

2. Współpraca w opracowaniu i realizacji działań 

Programu korekcyjno-edukacyjnego  dla sprawców 

przemocy w rodzinie. 

Liczba osób 

zakwalifikowanych do 

programu, liczba osób, które 

przetrwały program, liczba 

osób, które ukończyły  

program, liczba osób, które 
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przystąpiły do programu po 

raz kolejny. 

3. Propagowanie postaw mających na celu bezwzględną 

reakcje otoczenia na przejawy przemocy. 

Liczba podjętych działań. 

 

 
 

Obszar IV Podnoszenie kompetencji służb społecznych i przedstawicieli podmiotów 

realizujących działania. 

 
Lp. Zadania  wskaźnik 
1. Działalność Zespołu interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Sprawozdanie roczne  

z działań Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

 
2. Podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli 

instytucji zaangażowanych w realizację Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-

2025. 

Liczba szkoleń, liczba osób 

przeszkolonych. 

3. Wymiana doświadczeń oraz współpraca z instytucjami 

i organizacjami z obszaru przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. 

Liczba współpracujących 

instytucji i organizacji. 

4. Superwizja dla roboczych zespołów 

interdyscyplinarnych powoływanych do 

konkretnych spraw. 

 

Liczba przeszkolonych osób. 

 

 
5.Realizatorzy Programu  

           Program  będzie realizowany  przez  Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  przeciwdziałania 

przemocy  w  Gminie  Olesno  oraz  przez  instytucje  i  organizacje  mające                               

w obszarze swoich kompetencji zadania należące do strefy zadań publicznych  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uzależnieniom i patologiom społecznym, 

ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego.  

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy                                              

w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, 

standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół 

Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji 

działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy 

sposobów udzielania pomocy osobą doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu                  

poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu  
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i wypracowywania procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu 

zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie. 

Główne cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 

 budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie 

z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

 zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych 

grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką 

przemocy; 

 inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;  

 współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy 

opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych  

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;  

 wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do 

realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na 

terenie gminy; 

 monitoring i ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się 

problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół; 

 edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej; 

 realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat 

problemu przemocy. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów  

i kampanii profilaktycznych. 

 poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do 

przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy  

w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych 

działań. 

 inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie  

i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiącym dla niego źródło 

informacji. 

 pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym. 

 

 

6. Wskaźniki  
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Do realnej oceny funkcjonowania Programu konieczny jest zestaw wskaźników. 

Wśród istniejących najbardziej adekwatne będą: 

 dane statystyczne na temat przestępczości związanej z przemocą w rodzinie, 

 liczba organizowanych programów, akcji oraz liczba ich uczestników, 

 liczba osób przeszkolonych, 

 liczba rodzin wspomaganych z tytułu problemów przemocy w rodzinie. 

 sprawozdanie roczne z działań zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

7. Działania i adresaci Programu 

Ze względu na interdyscyplinarny zakres programu działania kierowane powinny być do 

wszystkich mieszkańców Gminy Olesno i mieć charakter: 

 uprzedzający tj. diagnoza, informacja, edukacja kierowane do ogółu mieszkańców 

gminy, w tym także do osób zajmujących się zawodowo pomaganiem osobom 

potrzebującym, 

 interwencyjny tj. opiekuńcze kierowane do osób doznających przemocy  

w rodzinie, i pouczające oraz izolujące kierowane do osób stosujących przemoc                    

w rodzinie, 

 wspierająco-terapeutyczny dla osób uwikłanych w przemoc domową (ofiara, świadek, 

sprawca), 

 edukacyjno - korekcyjny dla osób uwikłanych w przemoc domową . 

 

8. Założenia Programu 

     Zmiana postaw, przekonań i zachowań mieszkańców Gminy Olesno wobec zjawiska 

przemocy, promowanie wartości rodziny i wychowania bez przemocy, edukacja dzieci, 

młodzieży  dorosłych w zakresie konsekwencji wynikających ze stosowania przemocy                  

w rodzinie. 

 

9. Źródła finansowania 

Zakłada się, że realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2021- 2023 finansowane będą  

ze środków własnych Gminy Olesno, w tym z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 
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10. 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. 

5. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagającym ofiarom przemocy w rodzinie. 

6. Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy. 

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

przemocą. 

8. Spadek liczby rodzin, w których interwencje są podejmowane wielokrotnie. 

 

11. Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Koordynację działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023  prowadzi Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Oleśnie przy współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, które polegają miedzy innymi na:  

1. Prowadzenie działań zmierzających do pełnego rozpoznawania potrzeb środowisk,              

w których występuje zjawisko przemocy, w celu określenia priorytetów działania.  

2. Prowadzenie monitoringu dostępności, skuteczności, jakości i efektywności różnych 

kategorii działań. 

3. Monitorowanie potrzeb i skuteczności działań profilaktycznych i terapeutycznych wśród 

dzieci i młodzieży oraz szkolnych programów profilaktycznych. 

4. Określenie instrumentów ewaluacji i metod monitorowania programu. 

5. Po zakończeniu realizacji zadań realizatorzy zobowiązani będą do przedstawiania 

sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań.  

6. Do badań efektywności Programu, raz w roku, zostanie przeprowadzona jego ewaluacja. 

7. Sprawozdanie z wykonywania w danym roku zadań w ramach Programu oraz 

efektywności jego realizacji przedłożone zostanie Komisji Polityki Społecznej Rady 

Miejskiej w Oleśnie w terminie do 30 kwietnia następnego roku. 

 

Podsumowanie  

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie powinna przyczynić się do osiągnięcia zmierzonych celu 
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głównego. Zamierza się Program na bieżąco monitorować ponieważ umożliwi to między 

innymi: 

 bieżącą ocenę realizacji programów i zadań oraz osiągania celów,  

 prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji,  

 podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych,   

Program jest instrumentem, który pozwoli w sposób planowy i celowy wykorzystać 

zewnętrzne i wewnętrzne szanse na ograniczenie zjawiska przemocy w Gminie Olesno.  

Zidentyfikowane na podstawie danych statystycznych  dotyczących występowania przemocy, 

wymagają wprowadzenia skutecznych metod aktywnego przeciwdziałania w/w kwestii 

społecznej. Stworzenie spójnego systemu współpracy podmiotów realizujących zadania                   

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, 

Ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych co zagwarantuje kompleksowość                          

i efektywność podejmowanych działań.  
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