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1. Wstęp 

 

 

Metody i sposoby przeciwdziałania przemocy  w rodzinie w Polsce zostały określone 

w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Powyższy  

akt prawny „wskazuje” jednostkom samorządu terytorialnego oraz organom administracji 

rządowej zadania do realizacji, określa sposób postępowania z osobą doznającą przemocy  

w rodzinie oraz sprawcą przemocy.  Ustawodawca w art. 6 ust. 2 oraz art. 9 ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy wyznaczył gminom zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Stosownie do jej zapisów zadaniem gminy jest: 

a) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie, 

c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

wsparcia, 

d) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.  

Przemoc w rodzinie nie jest problemem indywidualnym lecz społecznym. Może ona 

być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie i bez wątpienia należy  

ją zakwalifikować  do  kategorii  zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. 

Przemoc w rodzinie inaczej zwana przemocą domową może być przyczyną poważnych szkód 

osobistych, społecznych i zdrowotnych. Zjawisko to ze względu na swoją złożoność zasługuje 

na miano problemu interdyscyplinarnego i wymaga ciągłej współpracy wielu instytucji  

i organizacji pośrednio lub bezpośrednio związanych z problematyką przemocy w rodzinie. 

Podejmowanie wspólnych, systematycznych i ciągłych działań może w sposób skuteczny 

przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie.  

Kierunki i zakres działań wyznaczonych przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie są szczególnie istotne z punktu widzenia zadań pomocy społecznej, bo to właśnie 

te jednostki odpowiedzialne są za zapewnienie i zorganizowanie pomocy.  

  Zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ojrzeń na lata 2022-2024 jest m. in.  wprowadzenie  
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w życie działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko 

przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększeniu 

profesjonalizmu w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy  w rodzinie, a także w podejmowaniu 

odpowiednich działań wobec sprawców.    

 

 

 

2. Podstawy prawne  

 

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.,  

Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876  

z późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 534 z późn. zm.), 

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 1359 z późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r., poz. 1119 z późn. zm.). 
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3. Charakterystyka zjawiska przemocy 

 

  Przemoc jest zjawiskiem powszechnie spotykanym w życiu społecznym i  istnieje wiele 

różnych jej definicji. „Przemoc, jako zjawisko społeczne jest jednym z głównych, obok gróźb 

środków przymusu polegającym na użyciu, wbrew obowiązującemu prawu, siły fizycznej 

przez jednostkę czy grupę w celu narzucenia władzy bądź wymuszenia na innych określonego 

działania”1 . Według Ireny Pospiszyl przemoc to „wszystkie nieprzypadkowe akty godzące  

w osobistą wolność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej lub psychicznej szkody 

osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji”2. Natomiast Hanna Sasal  

określa  przemoc w rodzinie, jako „zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie 

skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując 

cierpienie i szkody”3.   

  Istotą przemocy domowej jest nierównowaga sił i władzy pomiędzy członkami rodziny   

oraz wykorzystywanie przez sprawcę przemocy swojej przewagi fizycznej bądź psychicznej 

nad ofiarą.  Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym jego 

osobowość, poglądy, system wartości. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną 

rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy członkami 

rodziny oparte na miłości i zrozumieniu. Dobrze funkcjonująca rodzina daje swoim członkom 

poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia ich rozwój. Kiedy następuje dezorganizacja, rodzina nie 

jest w stanie realizować swoich podstawowych funkcji i zadań, które ulegają zaburzeniu, 

łamane są reguły, a zachowania poszczególnych jej członków stają się coraz bardziej 

niezgodne z normami prawnymi, moralnymi  i społecznymi. Zaburzone więzi rodzinne 

wpływają destrukcyjnie na funkcjonowanie człowieka, są jednym z podstawowych źródeł 

deficytów jednostki.  

  Uwzględniając wzajemnie relacje panujące w rodzinie można wyróżnić przemoc 

rodziców wobec dziecka, przemoc wobec partnera, przemoc wobec osób starszych w rodzinie. 

  Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z czterech różnych perspektyw:  

- prawnej - z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie to przestępstwo.  

Przez przemoc, w kontekście prawa, rozumie się nie tylko zachowania skrajne,  

takie jak, np. bicie, ale także nękanie psychiczne w postaci agresji słownej, poniżania, groźby, 

 
1 Jan Maciejewski : Przemoc w społeczeństwie.  Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, str. 24; 

2 Irena Pospiszyl : Przemoc w rodzinie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, str. 14; 
3 H. D. Sasal : Niebieskie Karty, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
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gwałt, naruszanie nietykalności cielesnej, uprowadzenie, itp. W ustawie o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz w Kodeksie karnym ujęto także zachowania noszące znamiona 

zaniedbań i zaniechań wobec dziecka takie jak, np. chroniczna deprywacja jego potrzeb 

emocjonalnych czy narażenie na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, 

czy stosowanie kar cielesnych wobec dziecka. Prawo zobowiązuje osoby, które w związku  

z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie  

o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie  

do niezwłocznego powiadomienia o tym Policji lub Prokuratury (art. 12 ust. 1 ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie); 

- moralnej - perspektywa moralna pokazuje, że dokonywanie przemocy  

to krzywdzenie słabszego; 

- psychologicznej - psychologiczne spojrzenie na przemoc domową zwraca uwagę  

na cierpienie i bezradność osoby doznającej przemocy. Odsłania mechanizmy wewnętrzne  

i sytuacyjne sterujące przemocą oraz złożone procesy interakcji miedzy osoba stosującą przemoc 

a osoba doświadczającą przemocy. Długotrwałe doznawanie przemocy może spowodować trwałe 

zmiany w psychice. U dzieci będących świadkami przemocy domowej zwiększa się ryzyko 

pojawienia się w przyszłości problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Istnieje 

zwiększone prawdopodobieństwo, że takie dzieci w przyszłości będą częściej sięgały po alkohol 

i stosowały przemoc;  

- społecznej - z perspektywy społecznej widać czynniki w obyczajach i postawach, które mogą 

sprzyjać przemocy lub ją usprawiedliwiać. Z drugiej strony w przeciwdziałanie przemocy mogą 

angażować się znaczące siły społeczne i wywierać wpływ na stan spraw publicznych.  

Przemoc w rodzinie może przejawiać się w czterech rodzajach: 

- przemoc fizyczna - wszelkie działania bezpośrednie, które wyrządzają ból  

i cierpienie fizyczne,  

- przemoc psychiczna - jest bezpośrednim działaniem krzywdzącym, które wykorzystuje 

mechanizmy procesów psychologicznych.  

- przemoc seksualna - obejmuje wszelkie zachowania seksualne, które naruszają intymność,  

- przemoc ekonomiczna - dotyczy warunków materialnych i opiera się zazwyczaj  

na uzależnieniu osoby doznającej przemocy od statusu materialnego osoby stosującej przemoc. 

  Formy przemocy mogą występować razem jak i osobno, ale również jedna może 

generować drugą. Bywa, że wykorzystanie seksualne i przemoc fizyczna poprzedzone  

są przemocą psychiczną a w dodatku towarzyszyć może temu zaniedbanie emocjonalne  

lub pozbawienie środków materialnych.  
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4. Procedura  „Niebieskiej Karty” 

 

  Podstawowym celem procedury „Niebieskiej Karty" jest rozpoznawanie przemocy, 

usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym. 

Na procedurę „Niebieskiej Karty" składa się ogół czynności podejmowanych i realizowanych 

przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa,  

prokuratury w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskiej 

Karty” może zostać wszczęta m. in. przez pracownika socjalnego, policjanta, lekarza, 

pielęgniarkę, nauczyciela w toku wykonywania czynności zawodowych. Wszczęcie następuje 

przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A".   

  Osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie zaprasza 

się na posiedzenie grupy roboczej. Podczas spotkania wypełnia się  formularz  

„Niebieska Karta - C" oraz jest analizowana sytuacja rodziny. Grupa robocza opracowuje 

indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający propozycje działań pomocowych. Osoba, 

wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie jest wzywana na spotkanie 

grupy roboczej. Podczas spotkania wypełniany jest formularz „Niebieska Karta - D".  

Zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie  

i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz 

po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, rozstrzygnięcia o braku zasadności 

podejmowania działań. 

Osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie możne zostać 

udzielona bezpłatna pomoc. W szczególności w formie:  

1. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego,  socjalnego, zawodowego  

i rodzinnego; 

2. interwencji kryzysowej i wsparcia;  

3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym 

przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz 

zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; 

4. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie schronienia w specjalistycznym 

ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;  

5. badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanego  

z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie; 
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Informacje o wystąpieniu przemocy w rodzinie dla mieszkańców terenu gminy Ojrzeń 

przyjmują  przede wszystkim następujące instytucje:  

1. Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25,  

06-400 Ciechanów, tel. - 997, 112;  

2. Dzielnicowy z terenu gminy Ojrzeń, Posterunek Policji w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 

27, 06-456 Ojrzeń, tel. 47 703-15-50, kom. 696-497-185; 

3. Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie, ul. Mikołajczyka 5; 06-400 Ciechanów; 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 19, 06-456 Ojrzeń,  

tel. 23 671 83 92.  

 

5.  Zjawisko przemocy w rodzinie na terenie gminy Ojrzeń 

 

  Na terenie Gminy Ojrzeń funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Działa on na mocy: 

− ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 13 lipca 2010 r. z pózn. zm.), 

− Zarządzenia Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie powołania 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Ojrzeń. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele 

policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowej. Zadaniem 

Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz 

specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez: 

− 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.  

  Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją 

wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca 

współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym 

oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy Ojrzeń. Członkowie Zespołu 
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Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych oraz 

porozumień zawartych między Wójtem Gminy Ojrzeń a podmiotami, których przedstawiciele 

wchodzą w skład Zespołu. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków 

zawodowych i służbowych lub społecznie. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 

odbywają się średnio raz na kwartał, a na spotkania zapraszani są goście, dzielący się dobrymi 

praktykami w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej i profilaktyki zachowań 

ryzykownych.  

  Precyzyjne określenie rozmiarów przemocy w rodzinie jest niezwykle skomplikowane. 

Korzystając jednak z dostępnych źródeł informacji, takich jak: statystyki Policji czy też dane  

zbierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu - organ udzielający pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie, można starać się oszacować skalę tego zjawiska. 

 

Tabela 1. Liczba interwencji KPP Ciechanów i PP Ojrzeń, w których została rozpoczęta procedura 

Niebieskiej Karty dotycząca sytuacji konfliktowych lub/i przemocy w rodzinie w latach 2017-2019 

Liczba „Niebieskich kart – A”, 

które wpłynęły do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ojrzeniu 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

W tym 

wypełnione 

przez 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

3 5 0 

Policję 6 4 5 

Gminną 

Komisję 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

0 0 0 

Oświatę 0 0 0 

Ochronę 

Zdrowia 
0 0 0 

RAZEM 9 9 5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ojrzeniu  
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6. ZAŁOŻENIA, KIERUNKI I CELE PROGRAMU  

 

W środowisku lokalnym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie opiera się na 

instytucjach pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policji,  placówkach oświatowych, ochronie zdrowia, ich zasobach ludzkich 

oraz kompetencyjnych.  

Przekonania, że: 

- nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka, 

- nie ma uzasadnienia i usprawiedliwienia dla stosowania przemocy, 

- za przemoc zawsze odpowiada sprawca, 

- najważniejsze jest bezpieczeństwo osoby doświadczającej przemocy, 

- przeciwdziałając przemocy w rodzinie należy zaproponować formy pomocy dla sprawcy 

dzięki, którym możliwa będzie zmiana jego postaw i zachowań, 

powinny być podłożem interdyscyplinarnej współpracy, której celem jest zmniejszenie skali 

przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Główne cele programu 

1. Zwiększenie w środowisku lokalnym dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy 

dla osób dotkniętych przemocą, 

2. Podnoszenie kompetencji służb działających w obszarze przemocy domowej, 

3. Zwiększenie wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

Kierunki programu 

Profilaktyka Wsparcie Interwencja 

1.Działania diagnozujące 

2. Działania informacyjne 

    i  edukacyjne 

 

1. Poradnictwo i działania   

     terapeutyczne dla osób 

     doświadczających przemocy 

2. Działania                   

korekcyjno-edukacyjne dla osób 

stosujących przemoc 

1.  Działania pomocowe dla     

osób doznających przemocy 

2.  Działania interwencyjne      

     wobec osób stosujących  

     przemoc 
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Kierunek: Profilaktyka 

1. Działania diagnozujące 

     Cel: zdobycie wiedzy na temat rozmiarów zjawiska przemocy w środowisku lokalnym 

Sposób realizacji Realizatorzy Termin 

realizacji 

Gromadzenie informacji nt. 

rozmiarów zjawiska przemocy na 

terenie gminy Ojrzeń 

Posterunek Policji w Ojrzeniu 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ojrzeniu 

Zespół Interdyscyplinarny 

Podmioty realizujące „NK” 

2022– 2024 

Zbieranie informacji nt. potrzeb 

szkoleniowych dla  pracowników 

„pierwszego kontaktu” 

Posterunek Policji w Ojrzeniu 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ojrzeniu 

Zespół Interdyscyplinarny 

Podmioty realizujące „NK” 

2022– 2024 

Badanie ankietowe dot. zjawiska 

przemocy 

Podmioty realizujące „NK” 2022– 2024 

 

2. Działania informacyjne i edukacyjne 

     Cel: dostarczenie  informacji  o  miejscach  i  formach  pomocy,  zwiększenie kompetencji  

            służb   realizujących   działania  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie, 

            podniesienie świadomości społecznej dorosłych i dzieci 

 

Sposób realizacji Realizatorzy Termin 

realizacji 

Prowadzenie  

- kampanii społecznych,  

- zajęć warsztatowych dla osób 

stykających się z przemocą 

Zespół Interdyscyplinarny 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Organizacje pozarządowe 

Podmioty realizujące „NK” 

Okresowe 

kampanie 

lokalne  

2022– 2024 

Opracowanie i udostępnianie 

materiałów informacyjnych  

Zespół Interdyscyplinarny 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Organizacje pozarządowe 

2022– 2024 
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Edukacja dzieci i młodzieży  

w zakresie rozwiązywania 

konfliktów, radzenia sobie  

z agresją i stresem. 

Wspieranie różnych form spędzania 

wolnego czasu promujących 

zachowania nieagresywne. 

Edukacja rodziców w zakresie 

promowania i wdrażania 

prawidłowych metod 

wychowawczych względem dzieci.  

 

Placówki oświatowe  

 

 

 

2022– 2024 

 

Kierunek: Wsparcie 

1. Poradnictwo i działania terapeutyczne dla osób doznających przemocy 

     Cel: wzmocnienie osób doświadczających przemocy w radzeniu sobie z problemem 

przemocy, pomoc w odbudowywaniu samooceny i relacji rodzinno-społecznych  

Sposób realizacji Realizatorzy Termin 

realizacji 

Praca socjalna 

Poradnictwo 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Zespół Interdyscyplinarny, 

GKRPA 

2022– 2024 

 

 

3. Działania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc 

     Cel: zmiana postaw i zachowań osób stosujących przemoc, zmierzająca  

do  ograniczenia lub zakończenia przemocy w rodzinie 

 

Sposób realizacji 

 

Realizatorzy Termin 

realizacji 

Informowanie o konsekwencjach karnych  

Motywowanie / kierowanie do udziału w 

terapii uzależnień, w programach 

korekcyjno-edukacyjnych  

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

Zespół Interdyscyplinarny, 

Policja, Sąd, Prokuratura 

2022– 2024 
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Kierunek: Interwencja 

1. Działania pomocowe dla osób doznających przemocy 

    Cel: przygotowanie infrastruktury, zasobów kadrowych i warunków organizacyjnych 

 do skutecznej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 

 

Sposób realizacji Realizatorzy Termin 

realizacji 

Kontynuacja i doskonalenie współpracy 

między instytucjami, organizacjami 

wspierającymi ofiary przemocy w 

rodzinie  

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Policja 

Placówki oświatowe 

GKRPA 

Sąd Rejonowy 

Organizacje pozarządowe 

Placówki służby zdrowia 

 

2022– 2024 

 

2. Działania interwencyjne wobec osób stosujących przemoc 

           Cel: przerwanie aktów przemocy w rodzinie 

 

Sposób realizacji Realizatorzy Termin 

realizacji 

Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” Policja 

Oświata 

Służba Zdrowia 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

2022– 2024 

Izolowanie od osób poszkodowanych na 

podstawie odrębnych przepisów 

Policja, Prokuratura, Sąd 2022– 2024 
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Realizacja poszczególnych kierunków programu opiera się na zasadach: 

- pierwszeństwa profilaktyki przed interwencją, 

- autonomiczności podmiotów, 

- ciągłości działań,  

- współodpowiedzialności. 

 

 

 

7. Adresaci programu 

 

 

    Adresatami programu są mieszkańcy gminy Ojrzeń - rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem 

przemocy lub nim zagrożone. 

 

 

8. Realizatorzy i partnerzy programu 

 

1. Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeń; 

3. Posterunek Policji w Ojrzeniu; 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

5. Placówki oświatowe;  

6. Służba zdrowia.  

 

9. Źródła finansowania 

 

Środki na realizację programu będą pochodzić z: 

1. budżetu gminy, 

2. budżetu państwa, 

3. funduszy unijnych, 

4. innych źródeł. 
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10.  Harmonogram i czas realizacji programu 

 

Realizacja programu odbywać się będzie na zasadach współpracy z partnerami 

wyszczególnionymi w programie. Zadania będą  realizowane w sposób ciągły i systematyczny 

w ramach czasowych objętych programem tj. w latach 2022 - 2024.   

 

11.  Monitorowanie występowania zjawiska przemocy w rodzinie 

 

Monitoring realizacji programu prowadzić będą wszystkie służby, które w ramach 

swoich kompetencji realizują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz 

podmioty, którym te zadania zlecono na podstawie odrębnych umów. Podsumowanie i wnioski 

płynące z realizacji programu znajdą się w corocznym sprawozdaniu Zespołu 

Interdyscyplinarnego składanym w terminie do 31 marca następnego roku – za poprzedni rok 

kalendarzowy do Wójta Gminy Ojrzeń. 

Wskaźniki brane pod uwagę dla oceny realizacji zadań wynikających z ustawy   

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to: 

1. liczba wszczętych procedur „Niebieska Karta”; 

2. liczba osób/rodzin objętych pomocą , m.in. psychologiczną, socjalną, prawną; 

3. liczba działań profilaktycznych, warsztatowych; 

4. liczba ofiar przemocy w rodzinie; 

5. liczba sprawców skierowanych na zajęcia korekcyjno-edukacyjne; 

6. liczba zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 207 k.k.; 

7. liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych; 

8. liczba osób przeszkolonych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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12. Zakończenie 

 

 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ojrzeń na lata 2022-2024  będzie możliwa tylko przy 

ścisłej współpracy instytucjonalnej i społecznej. Skuteczność działań w zakresie poprawy bytu 

rodzin dotkniętych przemocą nie polega wyłącznie na zabezpieczeniu finansowym. Edukacja 

społeczności na terenie gminy jest szansą na zmniejszenie tolerancji dla przemocy. 

Skoordynowany system pomocy na poziomie jednostki, rodziny i społeczeństwa jest szansą na 

ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie. Jednocześnie należy pamiętać, by działania 

interwencyjne, zapobiegawcze nie skutkowały naznaczeniem niewinnych osób.  
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