
Projekt 
 
z dnia  24 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Głogówek na lata 2019-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559), w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie Gminy Głogówek na lata 2019-2023 przyjęty chwałą XIV/148/2019 Rady Miejskiej w Głogówku 
w dniu 23 sierpnia 2019 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.     
  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 385468D9-48E7-4CAB-87E0-405A24DF7E63. Projekt Strona 1



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY GŁOGÓWEK 

NA LATA 2019 – 2023 

 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 1 kwietnia 2022 r.
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Spis treści: 

I. Wstęp 

II. Skala i diagnoza zjawiska przemocy w Gminie Głogówek oraz posiadany potencjał w celu 

realizacji programu 

III. Kierunki działań 

IV. Cele programu 

V. Zadania programu 

VI. Przewidywane efekty realizacji Programu 

VII. Finansowanie programu 

VIII. Załącznik nr 1 - wzór rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Głogówku 

na lata 2019-2023 
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I. WSTĘP 

We współczesnym świecie przemoc jest zjawiskiem coraz bardziej widocznym i niepokojąco 

narastającym. Termin przemoc (ang. violence, fr. violence, niem. gewalt) potocznie często zastępowany 

jest takimi pojęciami jak brutalność, okrucieństwo, przestępczość czy agresja. Stanowi od wielu lat 

poważny problem społeczny i jedno z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodziny jak i poszczególnych 

jej członków. 

Przemoc domowa, inaczej zwana także przemocą w rodzinie, to „zamierzone i wykorzystujące 

przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, 

powodując cierpienie i szkody. Przemoc to także wykorzystanie w kontaktach międzyludzkich przewagi 

sprawcy, aby realizować jego własne cele. Dokonuje się ona przez naruszenie praw osobistych drugiego 

człowieka, manipulowanie, nieliczenie się z dobrem ofiary przemocy powodowaniem cierpienia. 

Przemoc może być spowodowana utratą kontroli nad agresywnym zachowaniem sprawcy, 

poczuciem bezradności oraz siły i planowanym lub impulsywnym zachowaniem. 

Jednak o przemocy decydują trzy podstawowe warunki: sprawca może sobie pozwolić na 

przemoc, ponieważ czuje się bezkarny; przemoc realizuje potrzeby sprawcy i zachowanie to narusza 

dobro i prawa ofiary. Wyróżnia się przede wszystkim cztery formy przemocy: przemoc fizyczna, 

przemoc psychiczną, przemoc seksualną (nadużycia seksualne) i zaniedbanie. Powyższe formy 

przemocy często występują łącznie. 

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 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, 730). 

Przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, 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. 

Zjawisko przemocy nie jest jednoznaczne. Można wyróżnić kilka rodzajów przemocy i każdy 

z nich ma swoje charakterystyczne wyznaczniki. Przemoc w rodzinie charakteryzuje to, że: 

- jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie 

i podporządkowanie ofiary, 

- siły są nierównomierne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą; sprawca jest silniejszy, 

a ofiara słabsza, 

- narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa 

ofiar (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku, itp.), 
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- powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody; doświadczenie 

bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

 

Można wyodrębnić różne rodzaje przemocy: 

1) przemoc fizyczna – bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, kopanie, policzkowanie, szarpanie, 

duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, ale także używanie niebezpiecznych narzędzi lub 

grożenie ich użyciem, zadawanie bólu; 

2) przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawcę kontroli nad ofiarą, np. straszenie zabójstwem, 

użyciem przemocy, zabraniem dzieci, niszczenie lub grożenie niszczeniem rzeczy, upokarzanie, używanie 

wulgarnych słów, mówienie ofierze, że jest do niczego; 

3) przemoc seksualna – zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym zachowaniom 

seksualnym, a także wymuszanie współżycia w nieakceptowanej formie; przemoc seksualna jest często 

przez ofiary molestowania ukrywana, co w znacznym stopniu utrudnia udzielenie im pomocy; 

4) przemoc finansowa (ekonomiczna) – utrzymanie ofiary w całkowitej zależności finansowej, 

zakazywanie jej pracy zawodowej, nie dawanie wystarczającej ilości pieniędzy na prowadzenie domu; 

5) przemoc polegająca na osaczaniu – ciągłe chodzenie za kimś, dzwonienie do niego w celu 

wyrządzenia krzywdy lub zastraszenia; 

6) przemoc w wymiarze społecznym – zakazywanie ofierze kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, 

zabranianie je wychodzenia z domu, upokarzanie jej w miejscach publicznych. 

Rodzaje przemocy: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i seksualna mogą się przenikać, ale każda może 

też występować osobno. Osoby dotknięty przemocą w rodzinie często doświadczają kilku jej form 

jednocześnie, przemoc w rodzinie najczęściej nie jest jednorazowym zdarzeniem. Zazwyczaj, jeżeli ktoś 

raz zastosował przemoc wobec bliskich osób, może zastosować ją po raz kolejny.   

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 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. 

Główną intencją Programu jest realizacja zadań gminnych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy, szczególnie poprzez promowanie oddziaływań profilaktycznych 

i wsparcia ofiar przemocy na każdym etapie ich powrotu  do normalnego życia. 

 

Program skierowany jest do: 

1. ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie; 

2. osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 385468D9-48E7-4CAB-87E0-405A24DF7E63. Projekt Strona 4



5 

 

3. osób stosujących przemoc w rodzinie; 

4. świadków przemocy w rodzinie; 

5. służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

Program realizowany będzie w oparciu o następujące akty prawne: 

• Ustawę z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017., poz. 682, 303), 

• Ustawę z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, 

730), 

• Ustawę z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1507), 

• Ustawę z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi       

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, 2244; Dz. U. z 2019 r. poz. 730), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 

oraz wzoru formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1245). 

 

Program jest skorelowany z następującymi Programami: 

• Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy, 

• Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głogówek, 

• Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek.    

 

II. SKALA I DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W GMINIE GŁOGÓWEK ORAZ    

POSIADANY POTENCJAŁ W CELU REALIZACJI PROGRAMU 

Gmina Głogówek należy do powiatu prudnickiego. Zamieszkuje ją 12 900 mieszkańców stałych 

i 322 mieszkańców czasowych (Źródło: USC Głogówek, stan na dzień 31.12.2018). W skład Gminy 

wchodzi 25 sołectw. W latach 2015-2018 zanotowano wzrost przypadków przemocy w rodzinie. 

Choć zjawisko istnieje, widoczna jest niechęć ofiar przemocy do uruchamiania procedury 

„Niebieskiej Karty”. Diagnozowaniem zjawiska przemocy w rodzinie, profilaktyką w tym zakresie oraz 

koordynacją działań pomocowych dla rodzin doświadczających przemocy domowej zajmuje się Zespół 

Interdyscyplinarny powołany w dniu 1 lipca 2014r. Zarządzaniem Burmistrza Głogówka nr 

0050.109.2014. Na terenie Gminy Głogówek 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. 

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Głogówek została przeprowadzona w oparciu 

o posiadane dane i statystyki. Oszacowanie zjawiska jest możliwe między innymi dzięki procedurze 
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„Niebieskiej Karty”. 

 

Tabela 1. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w roku 2015 r. 

Rodzaj działania Wskaźnik Podmiot odpowiedzialny 

Gmina Głogówek 

Utworzenie i funkcjonowanie 

zespołów interdyscyplinarnych 

Liczba utworzonych zespołów 

interdyscyplinarnych 

1 

Liczba posiedzeń zespołów 3 

Liczba osób 

objętych 

pomocą 

zespołów 

interdyscyplinar

nych 

Ogółem: 85 

W tym kobiety: 24 

W tym 

mężczyźni: 

31 

W tym dzieci: 30 

Liczba rodzin objętych pomocą 

zespołów interdyscyplinarnych 

23 

Liczba utworzonych grup 

roboczych 

4 

Liczba posiedzeń grup 66 

 

Liczba osób 

objętych 

pomocą grup 

roboczych 

Ogółem: 85 

W tym kobiety: 24 

W tym 

mężczyźni: 

31 

W tym dzieci: 30 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jak wynika z tabeli w 2015 r na terenie Gminy Głogówek pomocą zespołu interdyscyplinarnego objętych 

było 23 rodziny, a 85 osobom udzielono pomocy grup roboczych (w tym: 24 kobietom, 31 mężczyzn i 30 

dzieci) w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, gdzie stwierdzono występowanie przemocy. 
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Tabela 2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w 2016 r. 

Rodzaj działania Wskaźnik Podmiot odpowiedzialny 

Gmina Głogówek 

Utworzenie i funkcjonowanie 

zespołów interdyscyplinarnych 

Liczba utworzonych zespołów 

interdyscyplinarnych 

1 

Liczba posiedzeń zespołów 4 

Liczba osób 

objętych 

pomocą 

zespołów 

interdyscyplinar

nych 

Ogółem: 31 

W tym kobiety: 10 

W tym 

mężczyźni: 

8 

W tym dzieci: 13 

Liczba rodzin objętych pomocą 

zespołów interdyscyplinarnych 

20 

Liczba utworzonych grup 

roboczych 

4 

Liczba posiedzeń grup 66 

 

Liczba osób 

objętych 

pomocą grup 

roboczych 

Ogółem: 31 

W tym kobiety: 10 

W tym 

mężczyźni: 

8 

W tym dzieci: 13 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z zebranych wyżej danych wynika, że w 2016 r. nastąpił niewielki spadek liczby rodzin objętych pomocą 

zespołu interdyscyplinarnego. W 2016 r. objęto pomocą 20 rodzin w tym 31 osób (w tym: 10 kobiet, 8 

mężczyzn, 13 dzieci). 
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Tabela 3. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w 2017 r. 

Rodzaj działania Wskaźnik Podmiot odpowiedzialny 

Gmina Głogówek 

Utworzenie i funkcjonowanie 

zespołów interdyscyplinarnych 

Liczba utworzonych zespołów 

interdyscyplinarnych 

1 

Liczba posiedzeń zespołów 4 

 

Liczba osób 

objętych 

pomocą 

zespołów 

interdyscyplinar

nych 

Ogółem: 53 

W tym kobiety: 19 

W tym 

mężczyźni: 

29 

W tym dzieci: 5 

Liczba rodzin objętych pomocą 

zespołów interdyscyplinarnych 

15 

Liczba utworzonych grup 

roboczych 

4 

Liczba posiedzeń grup 58 

 

Liczba osób 

objętych 

pomocą grup 

roboczych 

Ogółem: 53 

W tym kobiety: 19 

W tym 

mężczyźni: 

29 

W tym dzieci: 5 

Źródło: opracowanie własne 

 

Przedstawione powyżej dane pokazują, że w roku 2017 nadal obserwuje się tendencje spadkową rodzin 

objętych pomocą zespołu interdyscyplinarnego. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 385468D9-48E7-4CAB-87E0-405A24DF7E63. Projekt Strona 8



9 

 

 

Tabela 4. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w 2018 r. 

Rodzaj działania Wskaźnik Podmiot odpowiedzialny 

Gmina Głogówek 

 

 

 

 

 

 

Utworzenie i funkcjonowanie 

zespołów interdyscyplinarnych 

Liczba utworzonych zespołów 

interdyscyplinarnych 

1 

Liczba posiedzeń zespołów 4 

 

Liczba osób 

objętych 

pomocą 

zespołów 

interdyscyplinar

nych 

Ogółem: 48 

W tym kobiety: 18 

W tym 

mężczyźni: 

12 

W tym dzieci: 18 

Liczba rodzin objętych pomocą 

zespołów interdyscyplinarnych 

15 

Liczba utworzonych grup 

roboczych 

15 

Liczba posiedzeń grup 53 

 

Liczba osób 

objętych 

pomocą grup 

roboczych 

Ogółem: 48 

W tym kobiety: 18 

W tym 

mężczyźni: 

12 

W tym dzieci: 18 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z danych liczbowych Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej 

w 2018 r na terenie gminy Głogówek objęto 15 rodzin pomocą zespołu interdyscyplinarnego, a 48 

osobom udzielono pomocy grup roboczych (w tym: 18 kobiet, 12 mężczyzn i 18 dzieci) w ramach 

procedury Niebieskiej Karty, gdzie stwierdzono występowanie przemocy. 
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Tabela 5.  Liczba ofiar przemocy w rodzinie wg procedury „Niebieska Karta” 

ROK 
Liczba osób objętych pomocą 

zespołu interdyscyplinarnego 

Niebieska Karta – liczba 

wdrożonych procedur 

2015 85 41 

2016 82 29 

2017 53 14 

2018 do 31.12.2018r. 48 19 

Źródło: opracowanie własne 

 

Analizując powyższe dane dotyczące liczby osób objętych pomocą zespołu interdyscyplinarnego oraz  

wdrożonych procedur „Niebieskie Karty” zauważa się tendencje spadkowe w latach 2016 - 2018 

w stosunku do roku 2015. 

 

Tabela 6. Sprawcy przemocy w rodzinie 

ROK Liczba osób Niebieska Karta założona przez przedstawicieli 

2015 22 

OPS – 6 

Policja – 34 

Służba Zdrowia - 1 

2016 22 

OPS – 12 

Policja -15 

Oświata – 2 

2017 14 

OPS – 3 

Policja -10 

Oświata - 1 

2018 15 
OPS – 6 

Policja - 13 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z powyższych danych wynika, że Policja, jest instytucją najbardziej aktywną w identyfikacji problemu 

przemocy w rodzinie. Analizując udział poszczególnych instytucji uprawnionych do wszczynania 

procedury „Niebieskie Karty” w omawianym okresie, najwięcej bo 72 założył Komisariat Policji 

w Głogówku. Z przedstawionych wyżej danych obserwuje się tendencje spadkową liczby osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 
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Tabela 7. Pomoc rodzinom udzielana przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

ROK 

Liczba osób i rodzin, 

którym przyznano 

decyzja świadczenie 

Liczba rodzin 

ogółem 

Liczba osób którym 

przyznano decyzją 

świadczenie z powodu 

przemocy w rodzinie 

Liczba rodzin 

ogółem – przemoc 

w rodzinie 

2015 568 226 5 22 

2016 319 198 6 22 

2017 363 219 5 14 

2018 292 192 4 15 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie informacji uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku ustalono, że nieznaczna 

jest skala pomocy rodzinom dotkniętym przemocą , w stosunku do ogólnej liczby rodzin objętych pomocą 

Ośrodka. 

 

Tabela nr 8. Ilość mieszkańców Gminy Głogówek, którzy ukończyli program korekcyjno-edukacyjny      

w latach 2019-2023 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Ilość osób, które uczestniczyły 

w zajęciach korekcyjno-

edukacyjnych 

3 6 2 1 

Źródło: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku 

 

Analiza danych obrazujących zjawisko przemocy w Gminie Głogówek wykazuje spadek liczby osób 

uczestniczących w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych. 

 

Tabela 9. Konsultacje udzielone w Punkcie Konsultacyjnym dla rodzin z problemem alkoholowym 

w latach 2015-2018.   

Lata 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

które skorzystały z punktu konsultacyjnego dla 

rodzin z problemem alkoholowym 

14 8 3 13 

Źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głogówku 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 385468D9-48E7-4CAB-87E0-405A24DF7E63. Projekt Strona 11



12 

 

 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które skorzystały z punktu konsultacyjnego dla rodzin 

z problemem alkoholowym w Głogówku pokazuje zainteresowane osób korzystających z tej formy 

pomocy. Jednocześnie obserwuje się wzrost świadomości wśród klientów Punktu, którzy coraz bardziej 

otwarcie mówią o swoich problemach i są gotowi do podejmowania działań prowadzących do poprawy 

ich sytuacji życiowej. 

 

Z analizy danych wynika, że przyczynami przemocy w rodzinie w gminie Głogówek są najczęściej: 

nadużywanie alkoholu, szczególnie nadużywanie alkoholu z objawami uzależnienia. Z posiadanych 

danych wynika, że najbardziej aktywna w identyfikacji zjawiska przemocy w rodzinie jest Policja. 

Funkcjonariusze policji z uwagi na bezpośredni kontakt z rodzinami, często w momencie ujawnienia 

przemocy, prawidłowo wdrażali procedurę „Niebieskie Karty”, co pozwoliło na rozpoczęcie konkretnych 

działań pomocowych wobec rodzin i ujawnienie zjawiska przemocy w rodzinie. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Głogówku wykazuje aktywność, dzięki systematycznej pracy socjalnej z klientami często 

prawidłowo diagnozuje problem przemocy w rodzinie wdrażając procedurę „Niebieskiej Karty”. Ponadto 

wysoką aktywność wykazuje Zespół Interdyscyplinarny poprzez monitorowanie wszelkich działań 

mających na celu prawidłową diagnozę i podejmowanie działań pomocowych wobec konkretnych rodzin, 

osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i sprawców tej przemocy. 

 

III. Kierunki działań 

1. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy. 

2. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego. 

3. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Głogówek. 

4. Budowanie systemu wsparcia dla osób doświadczających przemoc w rodzinie. 

5. Kształtowanie postaw społeczności lokalnej wolnych od przemocy. 

a) działania edukacyjne, 

b) działania profilaktyczne, 

c) działania informacyjne. 

6. Profesjonalizacja kadry związanej z pracą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

7. Dostosowanie działań programu w zakresie interwencji, informacji, edukacji, budowa systemu 

i działań zespołu interdyscyplinarnego do projektowanych zmian w przepisach prawnych. 
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IV. Cele programu 

Cel główny: 

Zwiększanie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska 

w gminie Głogówek. 

Cel będzie realizowany m. in. poprzez: 

- podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie, 

- wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, 

- edukację społeczeństwa w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

Cele szczegółowe: 

Cel 1: zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Cel 2: zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie. 

Cel 3: zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Cel 4: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w celu poprawy współpracy i skuteczności podejmowanych działań a także w celu 

poprawy świadczonych usług. 

 

V. Zadania programu 

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. Zadania Działanie 
Realizator 

lub koordynator 
Wskaźniki 

Harmonogram 

działań 

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, 

Świetlica opiekuńczo- 

edukacyjna 

Liczba placówek, które 

przeprowadziły zajęcia 

w danym roku 

 

 

Termin realizacji: 

lata 2019-2023 

2. Edukacja 

przedmałżeńska 

- poradnictwo w 

zakresie radzenia sobie 

ze stresem, agresją, 

konfliktem 

Poradnia Rodzinna Liczba udzielonych 

porad 

Liczba osób, którym 

udzielono porady 

Termin realizacji: 

lata 2019-2023 
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3 Wspieranie rozwoju 

nieagresywnych 

sposobów 

rozwiązywania 

konfliktów 

społecznych 

i rodzinnych 

- promowanie mediacji, 

w tym mediacji 

rodzinnych 

- zajęcia wychowawcze 

dotyczące 

nieagresywnego 

rozwiązywania 

konfliktów 

OPS 

Punkt Konsultacyjny 

dla rodzin z problemem 

alkoholowym 

Placówki oświatowe 

Policja 

Liczba placówek 

prowadzących 

promowanie mediacji 

rodzinnych 

 

Liczba osób objętych 

wsparciem 

Termin realizacji: 

lata 2019-2023 

 

2. Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie. 

Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie. 

Lp. Zadania Działanie 
Realizator lub 

koordynator 
Wskaźniki 

Harmonogram 

działań 

1. Funkcjonowanie 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

i działalność grup 

roboczych 

- powołanie posiedzeń 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

- powołanie grup 

roboczych 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny do 

Spraw 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Liczba posiedzeń 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

Liczba powołanych 

grup roboczych 

Liczba posiedzeń grup 

roboczych 

Liczba osób objętych 

pomocą grup 

roboczych 

 Liczba rodzin objętych 

pomocą grup 

roboczych 

Termin realizacji: 

lata 2019-2023 

2. Udzielanie pomocy 

i wsparcia osobom 

dotkniętym przemocą 

i pozostającym w 

rodzinie 

w dotychczasowym 

miejscu zamieszkania 

lub pobytu 

- poradnictwo 

medyczne, 

psychologiczne, 

rodzinne, prawne 

i socjalne 

- praca socjalna 

- aktywizacja 

zawodowa 

- interwencja 

kryzysowa 

realizacja systemu 

„Niebieskiej Karty” 

OPS 

Służba Zdrowia 

Punkt Konsultacyjny 

dla rodzin z problemem 

alkoholowym 

Policja 

Sądy, Prokuratura 

Pedagog szkolny 

Liczba osób, którym 

udzielono porady 

 

Liczba prowadzonych 

spotkań 

Termin realizacji: 

lata 2019-2023 
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3. Ochrona przed dalszym 

krzywdzeniem przez 

sprawcę 

- odseparowanie 

sprawcy od ofiary 

- zakaz kontaktowania 

się z osobą 

pokrzywdzoną   

Policja 

Sądy, Prokuratura 

Liczba osób 

odseparowanych od 

ofiary 

Termin realizacji: 

lata 2019-2023 

4. Udzielanie wsparcia 

osobom dotkniętym 

przemocą i zmuszonym 

do opuszczenia 

dotychczasowego 

miejsca zamieszkania 

lub rodziny. 

- udzielenie 

bezpiecznego 

schronienia osobom 

dorosłym lub rodzinom 

dotkniętym przemocą 

- udzielenie 

bezpiecznego 

schronienia dzieciom- 

ofiarom przemocy 

- pomoc socjalna 

osobom dotkniętym 

przemocą 

OPS 

Urząd Miejski 

POiK 

Liczba osób 

dotkniętych przemocą 

w rodzinie, które 

skorzystały z miejsc 

wsparcia 

 

Liczba miejsc wsparcia 

 

Termin realizacji: 

lata 2019-2023 

5. Działania realizowane 

w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Wszystkie zadania 

z katalogu zadań 

wymienionych 

z GPPiRPA, które 

wiążą się 

z przeciwdziałaniem 

przemocy u osób 

uzależnionych lub 

współuzależnionych 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Liczba osób 

kierowanych na 

rozmowę 

profilaktyczną 

 

Liczba osób 

skierowanych na 

leczenie odwykowe 

Termin realizacji: 

lata 2019-2023 

 

3. Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie. 

Adresaci : sprawcy przemocy. 

Lp. Zadania Działanie Realizator lub 

koordynator 

Wskaźniki Harmonogram 

działań 

1. Działania edukacyjne 1. Poradnictwo 

psychologiczne 

i pedagogiczne 

2. Terapia 

3.Programy w zakresie 

radzenia sobie ze 

stresem 

Punkt Konsultacyjny 

dla rodzin z problemem 

alkoholowym 

OPS 

Liczba placówek 

udzielających pomoc 

psychologiczna i/lub 

terapeutyczną 

 Liczba osób objętych 

pomocą 

Liczba udzielonych 

porad 

Termin realizacji: 

lata 2019-2023 
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2. Zgłaszanie osób 

stosujących przemoc 

do udziału 

w programach 

korekcyjno- 

edukacyjnych 

1. Poradnictwo 

psychologiczno- 

terapeutyczne 

2. Terapia 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Liczba osób 

przystępujących do 

uczestnictwa 

w programach 

oddziaływań 

korekcyjno- 

edukacyjnych 

 

 Liczba osób, które 

ukończyły program 

oddziaływań 

korekcyjno-

edukacyjnych 

Termin realizacji: 

lata 2019-2023 

 

 

VI. Przewidywane efekty realizacji programu 

Zakłada się, że zadania realizowane w ramach Programu doprowadzą do wzrostu skuteczności pomocy 

i wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym i dotkniętym przemocą poprzez: 

1. zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą, 

2. upowszechnienie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

3. zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym 

przemocy, 

4. podniesienie świadomości społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

5. zintensyfikowanie i podniesienie jakości działań w stosunku do osób stosujących przemoc 

w rodzinie, 

6. podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji realizujących zadania    

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

7. wzrost liczby osób profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług na rzecz osób i rodzin 

zagrożonych i dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

VII. Źródła finansowania 

Źródłem finansowania zadań gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą środki 

finansowe pochodzące z budżetu gminy oraz środki pozabudżetowe pozyskiwane z innych źródeł. 
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Załącznik Nr 1 

Wzór rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Głogówku na lata 2019-2023 

 

                                                 RADA MIEJSKA W GŁOGÓWKU 

Nazwa i adres 

jednostki sprawozdawczej 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Głogówku 

Adresat 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA 

za pośrednictwem 

Ośrodka Pomocy Społecznej, 

ul. Al. Lipowa 6 

48- 250 Głogówek 

 

 

Przekazać/ wysłać 

do dnia........................... 

 

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

Gminy wobec przemocy w rodzinie poprzez: 

Lp. Zadania Działanie Podmiot 

odpowiedzialny 

Wskaźnik Liczba/ 

Opis realizacji 

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, 

Świetlica opiekuńczo- 

edukacyjna 

Liczba placówek, które 

przeprowadziły zajęcia 

w danym roku 

 

 

 

 

2. Edukacja 

przedmałżeńska 

- poradnictwo 

w zakresie radzenia 

sobie ze stresem, 

agresją, konfliktem 

Poradnia Rodzinna Liczba udzielonych 

porad 

  

Liczba osób, którym 

udzielono porady 
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3 Wspieranie rozwoju 

nieagresywnych 

sposobów 

rozwiązywania 

konfliktów 

społecznych 

i rodzinnych 

- promowanie 

mediacji, w tym 

mediacji rodzinnych 

- zajęcia 

wychowawcze 

dotyczące 

nieagresywnego 

rozwiązywania 

konfliktów 

OPS 

Punkt Konsultacyjny 

dla rodzin 

z problemem 

alkoholowym 

Placówki oświatowe 

Policja 

Liczba placówek 

prowadzących 

promowanie mediacji 

rodzinnych 

 

Liczba osób objętych 

wsparciem 

 

 

2. Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie. 

Lp. Zadania Działanie Podmiot 

odpowiedzialny 

Wskaźnik Liczba/ 

Opis realizacji 

1. Funkcjonowanie 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

i działalność grup 

roboczych 

- powołanie posiedzeń 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

- powołanie grup 

roboczych 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny do 

Spraw 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Liczba posiedzeń 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 

Liczba powołanych 

grup roboczych 

 

Liczba posiedzeń 

grup roboczych 

  

Liczba osób objętych 

pomocą grup 

roboczych 

 

 Liczba rodzin 

objętych pomocą grup 

roboczych 
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2. Udzielanie pomocy 

i wsparcia osobom 

dotkniętym przemocą 

i pozostającym w 

rodzinie w 

dotychczasowym 

miejscu zamieszkania 

lub pobytu 

- poradnictwo 

medyczne, 

psychologiczne, 

rodzinne, prawne 

i socjalne 

- praca socjalna 

- aktywizacja 

zawodowa 

- interwencja 

kryzysowa 

realizacja systemu 

„Niebieskiej Karty” 

OPS 

Służba Zdrowia 

Punkt Konsultacyjny 

dla rodzin 

z problemem 

alkoholowym 

Policja 

Sądy, Prokuratura 

Pedagog szkolny 

Liczba osób, którym 

udzielono porady 

 

Liczba prowadzonych 

spotkań 

 

3. Ochrona przed 

dalszym 

krzywdzeniem przez 

sprawcę 

- odseparowanie 

sprawcy od ofiary 

- zakaz kontaktowania 

się z osobą 

pokrzywdzoną   

Policja 

Sądy, Prokuratura 

Liczba osób 

odseparowanych od 

ofiary 

 

4. Udzielanie wsparcia 

osobom dotkniętym 

przemocą 

i zmuszonym do 

opuszczenia 

dotychczasowego 

miejsca zamieszkania 

lub rodziny. 

- udzielenie 

bezpiecznego 

schronienia osobom 

dorosłym lub 

rodzinom dotkniętym 

przemocą 

- udzielenie 

bezpiecznego 

schronienia dzieciom- 

ofiarom przemocy 

- pomoc socjalna 

osobom dotkniętym 

przemocą 

Urząd Miejski 

OPS 

POiK 

Liczba osób 

dotkniętych przemocą 

w rodzinie, które 

skorzystały z miejsc 

wsparcia 

 

Liczba miejsc 

wsparcia 

 

 

5. Działania realizowane 

w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Wszystkie zadania 

z katalogu zadań 

wymienionych 

z GPPiRPA, które 

wiążą się z 

przeciwdziałanie 

przemocy u osób 

uzależnionych lub 

współuzależnionych 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Liczba osób 

kierowanych na 

rozmowę 

profilaktyczną 

 

Liczba osób 

skierowanych na 

leczenie odwykowe 
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3. Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie. 

Lp. Zadania Działanie Podmiot 

odpowiedzialny 

Wskaźnik Liczba/ 

Opis realizacji 

1. Działania edukacyjne 1. Poradnictwo 

psychologiczne 

i pedagogiczne 

2. Terapia 

3.Programy w 

zakresie radzenia 

sobie ze stresem 

Punkt Konsultacyjny 

dla rodzin 

z problemem 

alkoholowym 

OPS 

Liczba placówek 

udzielających pomoc 

psychologiczna i/lub 

terapeutyczną 

 

 Liczba osób objętych 

pomocą 

 

Liczba udzielonych 

porad 

 

2. Zgłaszanie osób 

stosujących przemoc 

do udziału 

w programach 

korekcyjno- 

edukacyjnych 

1. Poradnictwo 

psychologiczno- 

terapeutyczne 

2. Terapia 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Liczba osób 

przystępujących do 

uczestnictwa w 

programach 

oddziaływań 

korekcyjno- 

edukacyjnych 

 

 Liczba osób, które 

ukończyły program 

oddziaływań 

korekcyjno-

edukacyjnych 
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Uzasadnienie 

W ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku – 
dotyczących realizacji zadań Gminy Głogówek wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), obejmujących między innymi kwestie 
opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie – stwierdzono szereg nieprawidłowości w Gminnym programie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Głogówek na lata 2019-2023 
przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/148/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. i wskazano na 
konieczność jego dostosowania do standardów wyznaczonych przez Krajowy Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 

Wobec powyższego zasadna stała się aktualizacja załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Głogówku nr 
XIV/148/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Głogówek na lata 2019-2023. 
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