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Stawiguda 2015 

 

WSTĘP. 

Przemoc to zjawisko występujące coraz częściej. Prawie każdego dnia dowiadujemy 

się w mediach o krzywdach wyrządzonych ludziom przez inne jednostki, o znęcaniu się nad 

słabszymi  – dziećmi, osobami starszymi, o znęcaniu się nad najbliższymi. Wykorzystywana 

jest przewaga, władza, siła do sprawiania cierpienia innym lub wręcz przeciwnie: 

demonstrowana jest  bezsilność i potrzeba czyjejś uwagi, sprawiając ból, poniżając, 

zmuszając do uległości czy szukania pomocy.  

Przemoc staje się towarem sprzedawanym nie tylko w licznych programach telewizyjnych, 

ale często przemoc jest główną atrakcją filmów czy gier komputerowych. Ma swojego 

„odbiorcę” wśród niemal wszystkich grup wiekowych. Przemoc stała się zatem swoistym 

rodzajem rozrywki, zabawy. Choć przemoc, agresja jako forma zachowań społecznych 

istniała od zarania dziejów we wszystkich kulturach i religiach, to właśnie obecne 

obserwujemy zjawisko swoistego eskalacji przemocy i jednocześnie wzrastającego nią 

zainteresowania . 

Mówiąc o przemocy musimy pamiętać, że jest ona zjawiskiem występującym  powszechnie w 

naszym społeczeństwie. Przemoc jest obecna w codziennym życiu, zakładzie pracy, szkole, 

środkach masowego przekazu oraz w rodzinie. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi 

konsekwencje niezmierne głębokie i szkodliwe. Daje o sobie znać w postaci zaburzeń 

emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Najbardziej jednak niepokojące  

jest to, że ,,... przemoc rodzi przemoc, tworząc swoistą spiralę przemocy, obejmującą coraz to 

nowe generacje pokoleń”. 

 Zjawisko przemocy w rodzinie definiowane jest przez art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Mówi on, że przemoc w rodzinie to: ,,jednorazowe 

albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające dobra lub prawa osobiste 

członka rodziny lub innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej w szczególności 

narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 

nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 
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fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą” 

 

 

 

I. Podstawę prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  

stanowią:  

 

a) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. 

poz.1390), 

b) ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286 ze zm.), 

c) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163), 

d)Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

II.Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Stawiguda. 

Diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Stawiguda opracowano głównie na 

podstawie informacji uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie, 

danych uzyskanych z Posterunku Policji w Stawigudzie, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz danych Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W 2015 roku Gminę Stawiguda zamieszkuje  8090 mieszkańców, w tym 4 139 kobiet 

i 3 951 mężczyzn. Dominującą grupą wiekową to mieszkańcy w wieku produkcyjnym.  (Dane 

Urzędu Gminy Stawiguda). 

Na terenie gminy Stawiguda osobami doznającymi przemocy są zazwyczaj kobiety i 

dzieci, chociaż zdarzają się jednostkowe sytuacje, gdzie to kobieta jest sprawcą przemocy . 

Na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, do którego zadań 

należy koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu 

samorządu terytorialnego w obszarze gminy. 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi, specjalistów z rożnych dziedzin 

zajmujących się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących 

w dyspozycji każdego z członków takiego zespołu. Jego Funkcjonowanie określone jest w 
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drodze porozumień zawartych pomiędzy gminą, a podmiotami niosącymi pomoc osobom 

doznającym przemocy w rodzinie. 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego, to przedstawiciele: 

 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

 gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 Policji, 

 oświaty, 

 ochrony zdrowia, 

 organizacji pozarządowych, 

 kuratorów sądowych 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego : 

 integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów, 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym, 

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół 

może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni znacząco od składu Zespołu. Są 

to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również 

kuratorzy społeczni, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadania Grupy Roboczej: 

 opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie 
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 monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy, 

 dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań. 

 

 W 2014 roku odbyły się 4 posiedzenia zespołu. Utworzonych zostało 21 grup roboczych, 

pomocą grup roboczych w 2014 roku objęto 24 rodziny. Ponadto z danych Zespołu 

Interdyscyplinarnego wynika, że w 2014 roku wypełniono łącznie 27  Niebieskich Kart, z 

czego 20 założono przez policję, 6 Niebieskich Kart założonych przez pracowników 

socjalnych i 1 Niebieska Karta założona przez przedstawiciela oświaty. 

W ramach procedury Niebieskiej Karty w 2014 roku członkowie grup roboczych  

sporządziły 20 Niebieskich Kart –C –z ofiarami przemocy oraz 17 Niebieskich Kart D- 

sporządzonych ze sprawcami przemocy. 

W związku z prowadzonymi Niebieskimi Kartami w 2014 roku cztery sprawy 

przekazane zostały do prokuratury w Olsztynie celem podjęcia dalszych czynności wobec 

osób stosujących przemoc. W jednym przypadku został orzeczony wyrok skazujący. 

Najczęstszą przyczyną stosowania przemocy w rodzinie jest nadużywanie alkoholu 

oraz zażywanie środków odurzających. 

Z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku z 

porad prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 15 osób i udzielono 20 porad 

dla osób, rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz przemocą. 

Wobec trzech osób podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w placówce leczenia 

uzależnienia od alkoholu, a w przypadku dziesięciu osób podjęto rozmowy interwencyjno –

motywujące, w związku z nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy. 

Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie (sprawozdanie MPiPS 03) 

wynika,  że w 2014 roku z pomocy z powodu występowania przemocy w rodzinie skorzystało 

dwie rodziny, w tym siedem osób. W 2015 roku (stan na 30 czerwca) z powodu przemocy 

skorzystało również dwie rodziny. 

W 2014 roku w ramach projektu systemowego: ”Zrealizuj siebie - aktywizacja 

społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Stawiguda” zatrudniano w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej radcę prawnego, który świadczył między innymi porady dla osób 

doświadczających  przemocy. Porady prawne odbywały się 1 raz w tygodniu, a z jego porad  
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w zakresie przeciwdziałania przemocy skorzystało 40 osób. W 2015 roku poradnictwo 

prawne jest nadal kontynuowane. W 2014 roku w ramach środków alkoholowych zatrudniano 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie socjoterapeutkę, która pełniła dyżur 

w Punkcie Konsultacyjnym w ośrodku 1 x w tygodniu przez 8 godzin. W pozostałe dni 

specjalistka pracowała z uczniami w szkołach na terenie gminy Stawiguda. Z jej poradnictwa 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skorzystało łącznie w 2014 roku 115 osób. 

Socjoterapeutka  podejmowała również działania w grupach roboczych w ramach 

prowadzonej procedury Niebieskiej Karty. Niestety w 2015 roku gmina nie zatrudnia 

socjoterapeutki.  

Działania służące wzmacnianiu opiekuńczo – wychowawczych  kompetencji w 

rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie prowadzone są w ramach pracy asystenta 

rodziny. Do funkcji asystenta rodzino zaliczono funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalno-

diagnostycznego, opiekuńczą,  doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywującą, 

aktywizującą koordynację działań skierowanych na rodzinę. W 2014 roku zatrudnionych było 

dwóch asystentów rodziny , jeden zatrudniony w pełnym etacie, drugi asystent zatrudniony  

na ½ etatu. Zatrudnienie asystenta w 2014 roku  było po części finansowane z funduszy 

własnych Gminy oraz finansowane w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i 

Systemu Pieczy Zastępczej. Wsparciem asystenta rodziny w 2014 roku objętych było 20 

rodzin, w tym 26 dzieci .6 rodzin objętych było procedurą Niebieskiej Karty z uwagi na 

podejrzenie stosowania przemocy .Asystent rodziny współpracuje z pracownikiem socjalnym, 

policją, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, uczestniczy w grupach roboczych  zespołu 

interdyscyplinarnego. 

Pedagodzy zatrudnieni w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stawiguda w 2014 roku  

również świadczyli poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Było to 

poradnictwo doraźne, dostosowane do potrzeb. Wsparciem pedagogów w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie objętych zostało w 2014 roku około 40 osób. 

Diagnozowanie zasobów pozwala na wskazanie form pomocy dla rodzin dotkniętych 

przemocą, a znajomość potencjału o dostępność usług daje możliwość formułowania celów i 

zadań, które mogą stanowić spójny system działania na rzecz osób doświadczających 

przemocy lub zagrożonych przemocą.  

 

III. Analiza SWOT zjawiska przemocy w rodzinie. 
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Analiza SWOT określa mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Stawiguda. 

1.Mocne strony: 

a. wszelkie kampanie społeczne: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne 

b. zjawisko bardzo nagłaśniane w mediach 

c. działalność na terenie gminy Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania w rodzinie 

d. współpraca służb działających na rzecz rodziny w gminie 

e. znajomość środowiska 

2.Słabe strony: 

a. zjawisko mocno zakorzenione w obyczajowości 

b. niepełna diagnoza potrzeb w zakresie problemu przemocy w rodzinie 

c. zbyt małe zainteresowanie programami korekcyjno- edukacyjnymi dla sprawców                              

przemocy 

           e. brak specjalistów do pracy z rodziną 

         3. Szanse: 

a. zmiany prawne umożliwiające skuteczne formy pomocy rodzinom zagrożonym  przemocą 

domową. 

b. stale kształcąca się kadra służb działających na rzecz rodzin 

 

         4. Zagrożenia:  

 

a) bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu własnych problemów 

b) brak gwarancji bezpieczeństwa osób stosujących przemoc 

c) poczucie bezkarności u osób stosujących przemoc 

 

       IV. Cel główny programu: 
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Głównym celem programu jest powstanie zintegrowanego systemu pomocy rodzinie, w 

której występuje przemoc. 

 

 

 

   Cele szczegółowe programu: 

1.Koordynacja działań podmiotów działających w gminie Stawiguda 

Działania: 

 

Kontynuacja działalności funkcjonującego na terenie Gminy Stawiguda Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w celu szybkiego i 

skutecznego podejmowania działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowania i realizacji działań pomocowych w 

oparciu o diagnozę potrzeb, poprzez zadania Zespołu: 

a) kompleksową pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy, przyjmowanie zgłoszeń 

dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie 

przemocy, 

b) wypracowanie procedur interwencji wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie 

strategii postępowania 

c) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do specjalistów zajmujących się sprawami  

przemocowymi, 

d)monitorowanie rodzin, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchamianie 

współpracy 

e)zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty 

f)gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, 

w których występuje zjawisko przemocy domowej, 

g)analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku  

poddania się leczeniu odwykowemu, składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a 

stosowaniem przemocy, 
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h) występowanie z zawiadomieniami do prokuratora o podejrzeniu popełnienia czynów 

określonych w art. 2 pkt.2ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Realizatorzy: 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie wraz z członkami Zespołu  

Interdyscyplinarnego w Stawigudzie. 

 

 

Wskaźniki: 

-liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”, 

-liczba zakończonych procedur „Niebieskiej Karty”, 

-liczba posiedzeń Grup Roboczych 

 

2.Systematyczna edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej 

świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

Działania: 

 

a)przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, 

b)ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy, 

c) prowadzenie gablot informacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Stawigudzie oraz placówkach opieki zdrowotnej, 

d)rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy,  

e)publikowanie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie oraz 

Urzędu Gminy w Stawigudzie informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób 

uwikłanych w zjawisko przemocy domowej,  

f)rozpowszechnianie w lokalnym środowisku informacji o programach 

korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy  

 

Realizatorzy: 

 

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie,  

-Urząd Gminy  w Stawigudzie, 

 

Wskaźniki: 

-liczba sprawców przemocy objętych programem korekcyjno -edukacyjnym, 



10 
 

-liczba osób kończących udział w programie korekcyjno -edukacyjnym, 

-liczba rozpowszechnionych plakatów, ulotek i broszur, 

-liczba osób odwiedzających stronę internetową Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie. 

oraz Urzędu Gminy w Stawigudzie. 

 

3.Zapewnienie pomocy osobom doświadczającym przemocy. 

 

Działania: 

 

a)wsparcie specjalistów (członków grup roboczych) w formie porad przygotowanych do 

skutecznego zajmowania się tą problematyką 

b)kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego działającego przy Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Stawigudzie  -miejsca pomocy dla ofiar przemocy  

w rodzinie, 

c)wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty”, 

d)budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, 

e)nawiązywanie i utrwalanie współpracy z przedstawicielami poszczególnych służb i 

instytucji, 

f)monitorowanie prowadzonych programów. 

 

Realizatorzy: 

 

-Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stawigudzie, 

-Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Stawigudzie, 

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie, 

-Posterunek Policji w Stawigudzie,  

 

 

Wskaźniki:  

-liczba udzielonych informacji, porad i konsultacji, 

-liczba założonych „Niebieskich Kart” 

-liczba i rodzaj form pomocy udzielonych ofiarom przemocy w rodzinie 

 

4.Zapewnienie pomocy w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy. 
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Działania: 

a) prowadzenie pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, 

b) zwiększenie dostępu ofiar przemocy do pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej 

pedagogicznej, a także instytucjonalnej. 

 

Realizatorzy: 

 

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie, 

-Placówki powołane do zapewnienia pomocy w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar  

przemocy, m. in.: 

a)Punkt Interwencji Kryzysowej w Olsztynku, 

b)Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Olsztynie  . 

-Poradnictwo telefoniczne na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, m. in.: 

a.) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 22 

668 70 00 

      b.)Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tel. 116 111. 

 

Wskaźniki: 

-liczba osób, którym udzielono porad, 

-liczba osób, którym udzielono wsparcia instytucjonalnego 

 

V. Adresaci Programu. 

 

Program przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Stawiguda, a w szczególności:  

-rodzin i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy, 

-rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy,  

-świadków przemocy, 

-osób stosujących przemoc, 

-sprawców przemocy, 

-realizatorów Programu działających w ramach tworzonego Gminnego Systemu  

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

VI. Realizacja Programu. 
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Stawiguda realizowany jest od roku 2010 . 

Cele określone w Programie wynikają z przeprowadzonej analizy sytuacji diagnozy 

potrzeb w zakresie problematyki przemocy domowej. Sprawne funkcjonowanie gminnego 

systemu przeciwdziałania oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie zakłada koordynację i 

spójność działań, w tym dobry przepływ informacji między partnerami : jednostką pomocy 

społecznej, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policją, instytucjami oświaty, 

kultury, sportu, organizacjami pozarządowymi i innymi zajmującymi się przemocą w 

rodzinie. Pełna realizacja wyznaczonych celów jest uzależniona od stopnia zaangażowania 

tych podmiotów w stworzeniu systemu uniemożliwiającego rodzinie uzyskanie 

specjalistycznego wsparcia i niezbędnej pomocy, by sama stawała się niezależna, wydolna i 

zaradna. Przy opracowaniu Programu dokonano wszechstronnej oceny zewnętrznych i 

wewnętrznych czynników określających kondycję bieżącą i potencjał rozwojowy 

w kontekście przewidywanych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, stosując analizę  

SWOT, określając możliwości Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021. 

Program realizowany będzie przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie oraz Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawigudzie. 

 

VII. Podmioty funkcjonujące na terenie Gminy Stawiguda, świadczące pomoc w 

przeciwdziałaniu   przemocy w rodzinie. 

 

   Przedstawiony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie obejmuje Gminę Stawigudę, na terenie której działają: 

1.Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Stawigudzie. 

2.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawigudzie. 

3.Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie.  

4.Placówki Opieki Zdrowotnej. 

5.Placówki Oświatowe. 

6.Posterunek Policji w Stawigudzie 

7.Kościoły. 

8.Świetlice Wiejskie. 

9.Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie. 
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10.Zespól Interdyscyplinarny. 

 

Współpraca: 

 

1.Sąd Rejonowy w Olsztynie. 

2.Komenda Powiatowa Policji w Olsztynie. 

3.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie 

4.Zespół kuratorski w Olsztynie 

VIII. Prognozowane efekty. 

 

Zakładamy, iż realizacja Programu w latach 2016-2021 przyczyni się do: 

- pogłębienia wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej, 

- zmiany postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie,  

-udzielania profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,  

-ochrony ofiar przemocy poprzez wsparcie prawne i psychologiczne,  

-usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą,  

-systematycznej edukacji i środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie 

poprzez rozpowszechnianie ulotek, plakatów, broszury, a także zamieszczanie informacji na 

stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie oraz Urzędu Gminy  w 

Stawigudzie,  

-zwiększenia zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy, 

-zbudowania systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą, 

-spadku liczby przypadków przemocy w rodzinie, 

 

IX. Termin realizacji . 

 

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2021r. 

 

X. Źródła finansowania. 

 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Stawigudzie na lata 2016-2021 są 

środki własne Gminy, w tym wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz środki z budżetu państwa i województwa przeznaczone na realizacje 

Programu. 
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XI. Monitoring i ewaluacja. 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

będzie zarządzany przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie. Program 

monitorowany będzie przez Zespół Interdyscyplinarny w Stawigudzie. Monitorowanie 

realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość, która dotyczyć będzie 

danych uzyskanych na koniec każdego  

roku realizacji Programu, tj.:  

–instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie, 

–form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

–form działań kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie. 

Wskaźnikami ewaluacji będą: 

-liczba interwencji domowych, w tym z powodu przemocy w rodzinie, 

-liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej, 

-liczba sprawców przemocy domowej,  

-liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu, 

-liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”. 

Ewaluacja pozwoli na: 

-dostosowanie form wsparcia do potrzeb i problemów istniejących w Gminie Stawiguda., 

-zwiększenie dostępności działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Ewaluację Programu prowadzić będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie.  

we współpracy z wszystkimi instytucjami realizującymi Program. 

 

XII. Zakończenie. 

 

Trudno jest jednoznacznie sprawdzić, jak często i kto jest ofiarą przemocy. Ofiary nie 

chcą rozmawiać na ten temat. Często problem zostaje w czterech ścianach w „zaciszu ogniska 

domowego” ,które staje się piekłem. Od początku istnienia świata ludzie radzą sobie z bólem 

i zagrożeniami w różny sposób. Jedni przez atakowanie, inni przez działania mające na celu 

oddalenie się od źródła zagrożenia. Niestety, gdy oprawcą jest ukochana osoba, nie reagujemy 

w sposób naturalny. Przemoc w rodzinie to zjawisko, które nigdy nie powinno mieć miejsca. 

Nikt nie ma prawa naruszać praw i dóbr osobistych człowieka, powodować cierpienia. 

Niestety przemoc w rodzinie występuje od zawsze i nigdy całkowicie nie zniknie. Nie 

oznacza to jednak, że nie należy podejmować działań mających na celu zmniejszenie skali 
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tego zjawiska. Wręcz przeciwnie. Trzeba każdego dnia podejmować wysiłek ukierunkowany 

na zapobieganie temu zjawisku i udzielać wsparcia tym, którym nie udało się tych przykrych 

doświadczeń uniknąć.  

Opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Stawiguda pozwoli na dążenie do osiągnięcia 

wytyczonych celów. Jego celem jest pobudzenie do aktywności instytucji i organizacji 

działających w obszarze pomocy społecznej oraz rozwoju społecznego Gminy Stawiguda. 

Osiągnięcie zawartych w Programie celów umożliwi dobra współpraca jednostki podmiotów 

działających na rzecz osób i rodzin. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

nie jest dokumentem zamkniętymi będzie podlegał modyfikacjom w zależności od 

pojawiających się nowych potrzeb i możliwości. 
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XIII.Gminny system przeciwdziałania przemocy w gminie Stawiguda 

 
Zgłoszenie lub powzięcie informacji 

 

 

 

 

   

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Policja Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Rodzina 

dotknięta 

przemocą 

Interdyscyplinarny 

Zespół ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

Pracownik socjalny 

(wywiad 

środowiskowy) 

Przychodnia Lekarza 

Rodzinnego,(Wywiad 

badanie lekarskie) 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

ofiarom 

Zbieranie dokumentów, 

przeprowadzanie rozmów 

z ofiarami i sprawcami, 

uruchomienie lokalnego 

systemu pomocy dla ofiar 

przemocy w rodzinie 

Organy ścigania 

Szkoła 


