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Wstęp 

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy                      

w rodzinie stanowi realizację zapisów znowelizowanej ustawy z 29 lipca 2005 r.                                    

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie która nakłada na powiaty obowiązek opracowania              

i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. Program ten zakłada cele i działania, które odnoszą się                               

do przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochronie ofiar przemocy poprzez współpracę 

instytucji funkcjonujących w powiecie wołowskim. Program zakłada też specjalistyczną 

pomoc oraz rozpowszechnianie wiedzy o zjawisku przemocy oraz promocję i wdrażanie 

prawidłowych metod wychowawczych wobec dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą.               

Przemoc w rodzinie jest poważnym problemem społecznym, który dotyka dzisiejsze rodziny             

i występuje w każdej grupie społecznej.  

Pomoc rodzinie, w której występuje przemoc jest działaniem trudnym ze względu               

na różne czynniki, m.in.: przez przekaz historyczny kojarzący się często z siłą, przemocą                       

i karaniem w sferze wychowywania, przez definiowanie zjawiska przemocy podyktowane 

schematami myślowymi, uproszczeniami i umniejszaniem znaczeń pewnych zachowań. Inny 

czynnik zaburzający działanie pomocowe to postrzeganie obrazu ofiary w rodzinie. Ofiara nie 

ufa, jest bierna, często agresywna i nie potrafi aktywnie zmierzać ku zmianie swojego życia. 

Taki obraz ofiary jest wynikiem jej wszystkich dotychczasowych doświadczeń życiowych, 

jednak jest on trudny do zaakceptowania osobom pomagającym. Osoba pomagająca rodzinie 

z występującym zjawiskiem przemocy oprócz kompetencji oraz wiedzy powinna posiadać 

chęć niesienia pomocy, być życzliwą i posiadać wielką cierpliwość, gdyż jest to często długi 

cykl obfitujący w przeróżne niespodziewane sytuacje. Procedury mają pomagać, wskazać 

ramy pomocy, jednak to ludzie i ich rozumienie rzeczywistości jest najważniejsze. Głównym 

celem programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w powiecie wołowskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Prawo a przemoc w rodzinie 

Przemoc w rodzinie jest formą szczególnej represji, działaniem uwłaczającym, 

pozbawiającym szacunku i godności, ograniczającym wolność i prawo do życia zgodnego                 

z własnymi przekonaniami i wartościami. O konieczności godnego życia każdej jednostki jest 

mowa w wielu dokumentach postulujących poszanowanie i zachowanie ludzkich praw. 

Dokumenty krajowe i inne: 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 218 ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507                    

ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 15 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r.,                        

poz. 1351), 

- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                                   

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 277 ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r.,                 

poz. 30 ze zmianami), 

- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy                    

w Rodzinie na rok 2021, 

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, 

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

- Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu             

i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia               

11 maja 2011 roku, 

- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025, 

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wołowskim na lata 2021- 

2030, 
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2. Przemoc w rodzinie- charakterystyka 

 Przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działania 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, powodującą szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym,                

a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  

Przemoc nie zawsze łamie prawo karne ale zawsze narusza prawa drugiego człowieka, 

jest naruszeniem niezbywalnych praw człowieka, m.in. takich jak: 

- prawo do głoszenia swoich poglądów i opinii, 

- prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej, 

- zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, 

- zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie.  

Cechy charakterystyczne przemocy w rodzinie: 

- intencjonalność, 

- dysproporcja sił, 

- naruszanie dóbr i praw drugiego człowieka, 

- powstanie szkód fizycznych i psychicznych. 

Jedną z osiowych cech przemocy jest dysproporcja sił między ofiarą a sprawcą, przemoc 

będzie zawsze pojawiała się w relacji słabszy- silniejszy (rodzic- dziecko, dorosłe dziecko- 

rodzic, mężczyzna- kobieta, kobieta- mężczyzna itp.). Nie chodzi tu tylko o przewagę 

fizyczną, ale też ekonomiczną, społeczną, emocjonalną, intelektualną. Sama przewaga między 

członkami rodziny nie jest niczym złym  o ile nikt nie jest krzywdzony i nikt na tym nie 

cierpi.  

Źródła przemocy w rodzinie: 

- kultura, w której się wychowaliśmy, normy kulturowe i społeczne, światopogląd, system 

wartości, przekonania na temat roli kobiety i mężczyzny, dziecka, rodziny, 

- środowisko społeczne, w którym wzrastamy, instytucje, z którymi mamy kontakt, prawo 

regulujące życie w naszym państwie, stresory życia społecznego, czyli bezrobocie, niskie 

zarobki, uzależnienia, izolacja społeczna, agresja, konflikty, 

- sprawca, jego cechy, doświadczenia, deficyty, rodzina, w jakiej się wychował, interakcje 

interpersonalne wewnątrz obcej rodziny.  
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Rodzaje przemocy w rodzinie. 

Przemoc fizyczna: bicie, duszenie, policzkowanie, kopanie, wykręcanie rąk, przypalanie. 

Przemoc psychiczna: poniżanie, ośmieszanie, wyszydzanie, ignorowanie, izolowanie, 

zawstydzanie, obwinianie, używanie wulgaryzmów, wzbudzanie strachu, przerażenia                         

i poczucia bezradności. 

Przemoc seksualna: zmuszanie do czynnego lub biernego udziału w czynnościach 

seksualnych, przedmiotowe traktowanie, wykorzystywanie drugiego człowieka w celu 

uzyskania zaspokojenia seksualnego. Przemoc psychiczna (najczęściej występująca) może 

występować jako niezależna forma przemocy, ale zawsze towarzyszy innym rodzajom 

krzywdzenia. 

Przemoc ekonomiczna- odbieranie lub ograniczenie dostępu do środków finansowych                    

lub dóbr materialnych, niszczenie mienia, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, 

zmuszanie do przepisania majątku. 

Zaniedbanie- niezaspokojenie potrzeb fizjologicznych i emocjonalnych dziecka.  

 Przemoc niszczy całą rodzinę, niezależnie od tego kto jest bezpośrednim obiektem 

ataku ze strony sprawcy, jeśli w rodzinie są dzieci, one także uznają przemocy.  

Krzywdzone dzieci- skutki przemocy: 

- lęk, cierpienie, złość, gniew, poczucie winy, niskie poczucie wartości, 

- zaburzenia łaknienia i snu, 

- zaburzenia lękowe i depresyjne, 

- agresywne zachowania lub nadmierna uległość, 

- zaburzenia somatyczne, obniżenie odporności, 

- obgryzanie paznokci, niepokój, drżenie, jąkanie, tiki, 

- zachowania ryzykowne, autodestrukcyjne,  myśli samobójcze, 

- słabe wyniki w nauce, 

- powielanie wzorca przemocy, 

- nieumiejętność budowania relacji z innymi osobami. 

Krzywdzone osoby dorosłe- skutki przemocy: 

- zaniżone poczucie własnej wartości, poczucie braku wpływu na własne życie, 

- silna zależność od sprawcy, 

- dolegliwości psychosomatyczne, obniżony nastrój, drażliwość, 

- poczucie winy, obwinianie siebie, brak zaufania, samotność, 

- zaburzenia snu, łaknienia, lękowe, depresyjne, 

- problemy z nadużywaniem alkoholu i leków. 
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Mechanizmy przemocy. 

Do nich zaliczamy: 

- zjawisko prania mózgu, 

- syndrom wyuczonej bezradności, 

- cykl przemocy, 

- proces wiktymizacji.  

Pranie mózgu-  metoda ta opiera się na izolacji społecznej, poniżaniu, degradacji, 

groźbach, demonstracjach siły, wymuszaniu posłuszeństwa, wywoływaniu silnego lęku, 

ośmieszaniu, podważaniu jasności myślenia. Osoba jest poddawana licznym zabiegom celem 

zmiany jej przekonań, postaw, uczuć aby przyjęła ustalone przez sprawcę zasady gry. Skutek 

takiego działania to uzyskanie kontroli nad psychiką ofiary, jej emocjami, myślami, 

zachowaniem.   

Syndrom wyuczonej bezradności- osoba krzywdzona jest przekonana, że cokolwiek 

zrobi to i tak nie ma większego sensu i nie zmieni to jej sytuacji. To przekonanie pojawia się 

w wyniku nabytych negatywnych doświadczeń. Osoby proszą o wsparcie i pomoc koleżanki, 

znajomych, rodzinę, zgłaszają się do odpowiednich instytucji, a jeśli to nie skutkuje, wycofują 

się z szukania pomocy. Często też są przekonane , że to one ponoszą winę za agresję sprawcy.  

Proces wiktymizacji- jest to przyjęcie tożsamości ofiary. Na wskutek przemocy oraz 

nieskutecznych prób ratowania siebie oraz w wyniku powtórnego zranienia, osoba nabiera 

przekonania, że zasługuje w pełni na takie traktowanie 

Cykl przemocy w rodzinie- jest to wydarzenie cykliczne, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że jeśli ktoś przekroczył granicę w bliskiej relacji z drugą osoba,                      

to powtórzy to zachowanie. Cykl przemocy ma trzy fazy: 

- faza narastającego napięcia, 

- faza ostrej przemocy, 

- faza miodowego miesiąca. 

Faza narastającego napięcia- w relacji pojawia się napięcie, sprawca jest rozdrażniony, jest 

złośliwy, ma pretensje, ale jednocześnie obwinia resztę członków rodziny o to, że to przez 

nich. Ofiara stara się wszelkimi sposobami załagodzić sytuację, jest spięta i zdenerwowana, 

zdaje sobie sprawę z tego, że cokolwiek nie zrobi czy nie powie to pojawi się wybuch agresji 

u sprawcy. 

Faza ostrej przemocy- jest to już wybuch, eksplozja emocji i napięcia. Wybuch jest 

nieadekwatny do  przyczyny, którą podaje sprawca. Ofiara odczuwa strach, bezsilność, lęk, 
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szok, gniew. Zdarza się, że po fakcie ostrej przemocy ofiary podejmują decyzję o szukaniu 

wsparcia, zawiadamiają policję itp.  

Faza miodowego miesiąca- sprawca stara się zadośćuczynić ofierze wybuch agresji,                     

aby zapobiec konsekwencjom, o których wspomina ofiara (rozwód, odejście, sprawa karna 

itp.).  

Sprawca okazuje skruchę, naprawia szkody, usprawiedliwia siebie, jest miły i uprzejmy, 

przynosi kwiaty, prezenty, obiecuje poprawę. Ofiara wierzy w zmianę i następuje chwilowa 

zmiana w relacjach. Osoba doznająca przemocy pozwala się przeprosić, przebłagać, wraca             

do domu, wycofuje sprawę na policji, często słyszy wtedy od krzywdzącego: ,,nie niszcz 

naszej rodziny, nie zabieraj dzieciom ojca”. 

 

3. Zadania Powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osobie 

dotkniętej przemocą w rodzinie zapewnia się pomoc w formie: 

- poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego                      

i rodzinnego, 

- interwencji kryzysowej i wsparcia, 

- ochrony przed dalszym krzywdzeniem przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc 

korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania                           

oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania do osoby pokrzywdzonej, 

- zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia                              

w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

- badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych                             

z użyciem przemocy oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie, 

- zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego                       

do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. 

Zadania własne powiatu: 

- opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

- opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym, mającym                

na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie, 

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 
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- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej. 

Zadania z zakresu administracji rządowej: 

- tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków interwencji kryzysowej, 

- opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie.  

 

4. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie Wołowskim. 

Powiat wołowski jest jednym z 26 powiatów ziemskich należących   do województwa 

dolnośląskiego. Powiat graniczy od wschodu z powiatem trzebnickim, od północy                          

z górowskim, od zachodu z lubińskim, a od południa z powiatami średzkim                                        

i legnickim. Przez teren powiatu przebiega szlag kolejowy Wrocław - Szczecin i Kraków - 

Berlin, szlak drogowy Wrocław – Lubin - Zielona Góra oraz szlak wodny - rzeka Odra. 

Stolicą powiatu jest Wołów. Główne kierunki rozwoju powiatu to przemysł, turystyka, 

rolnictwo, wytwórczość rolno-spożywcza, drzewna, handel oraz usługi,  które cechuje dobra 

infrastruktura techniczna i społeczna. Nowi inwestorzy mogą liczyć na rezerwy terenowe                

w poszczególnych gminach. Powierzchnia powiatu liczy 675 km², ludność około 49,2 tysięcy. 

Powiat wołowski posiada trzy gminy: Wołów, Brzeg Dolny i Wińsko. 

Na terenie powiatu wołowskiego działa wiele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. Należą do nich: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

- Ośrodki Pomocy Społecznej (Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów) 

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (Wołów, Brzeg Dolny) 

- Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

- Komenda Powiatowa Policji, 

- Prokuratura Rejonowa. 

 Od 2011 roku w każdej z gmin funkcjonują Interdyscyplinarne Zespoły                    

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy 

sądowi. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, w których skład wchodzą  

przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy 
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sądowi. Wszystkie działania zespołu mają na celu szeroko pojętą ochronę ofiary przemocy                        

w rodzinie. 

 

Tabela nr 1. Ilość posiedzeń Zespołów interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz spotkań grup roboczych w latach 2018- 2020. 

Gmina Ilość posiedzeń ZIds.PPwR 

 

Ilość spotkań grup roboczych             

w ramach Niebieskiej Karty 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Brzeg Dolny 4 4 3 119 114 147 

Wołów 4 3 2 102 122 126 

Wińsko 4 4 4 89 114 117 
Źródło: dane OPS w Brzegu Dolnym Wołowie, Wińsku- opracowano dla potrzeb niniejszego 

dokumentu 

 

 W powiecie wołowskim w 2020 roku, według danych Komendy Powiatowej Policji              

w Wołowie, liczba interwencji domowych związanych z przemocą w rodzinie wyniosła 129, 

tym samym założonych zostało 129 Niebieskich Kart. Procedura „Niebieskie Karty” (NK) to 

ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy 

społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty                  

i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy              

w rodzinie następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (NK-A) przez 

przedstawiciela policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych. Katalog podmiotów uprawnionych                               

do zainicjowania procedury NK jest zamknięty. 

Co do samego przebiegu procedury Niebieskie Karty, jest ona podzielona na 6 etapów, które 

następują kolejno po sobie: 

1. Wszczęcie procedury. 

2. Opracowanie indywidualnego planu pomocy. 

3. Oddziaływanie na sprawcę przemocy. 

4. Realizacja indywidualnego planu pomocy. 

5. Ewentualne zdarzenia niebezpieczne w trakcie procedury „Niebieskie Karty”. 

6. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”. 
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Tabela nr 2. Interwencje policji  w powiecie wołowskim w 2020 roku. 

Wyszczególnienie 2020 r. 

Liczba interwencji domowych związanych z przemocą w rodzinie 129 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart 129 

Liczba sprawców przemocy zatrzymanych pod wpływem 

alkoholu, w tym: 

59 

           - kobiet 0 

           - mężczyzn 59 
Źródło: dane KPP w Wołowi e- opracowano dla potrzeb niniejszego dokumentu 

 

5. Oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

Podstawą wszystkich działań, które podejmują osoby zajmujące się przemocą                       

w rodzinie jest przede wszystkim ochrona ofiar przemocy. Jednym z form tej ochrony jest 

wsparcie sprawców poprzez umożliwienie im wzięcia udziału w programie korekcyjno- 

edukacyjnym.  

Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie jest zadaniem 

zleconym powiatowi z zakresu administracji rządowej. Powiat wołowski od 11 lat prowadzi 

takie programy. Główne cele programu to: 

- zmiana przekonań, osobistych zapatrywań, norm i wartości osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 

- zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. 

Poniższa tabela ukazuje liczbę osób zakwalifikowanych do programu, liczbę osób, które 

podjęły uczestnictwo oraz tych, które ukończyły program.  

 

2019 2020 

Liczba 

skierowanych 

osób/osób, które 

przystąpiły same 

Liczba 

osób, które 

rozpoczęły 

program 

Liczba 

osób, które 

ukończyły 

program 

Liczba 

skierowanych 

osób/osób, 

które 

przystąpiły 

same 

Liczba 

osób, które 

rozpoczęły 

program 

Liczba 

osób, które 

ukończyły 

program 

10/0 7 4 14/1 14 10 

(dane własne PCPR w Wołowie) 

 

 Osoby biorące udział w programie to osoby stosujące przemoc w rodzinie, skierowane 

na program przez Sąd Rejonowy, zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, policję, Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, a także te, które same zgłosiły 

się do programu. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, przy 
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współpracy z takimi instytucjami jak ośrodki pomocy społecznej, Sąd Rejonowy, Zespół 

Kuratorów Sądowych, KPP Wołów.  

 Realizując program, osoby prowadzące zakładają jego efektywność, wyrażającą się w: 

- zmniejszeniu skali przemocy w rodzinie, 

- nabyciu przez sprawców wiedzy na temat przemocy w rodzinie, 

- poznaniu nowych metod komunikacji z członkami rodziny, bez stosowania przemocy, 

- zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa ofiar przemocy w rodzinie, 

- poznaniu metod wychowawczych bez zachowań przemocowych. 

 

6. Cele i zdania programu 

Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie                         

w powiecie wołowskim. Cel zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych. 

Cele szczegółowe: 

1. Podniesienie edukacji społecznej na temat przemocy w rodzinie 

2. Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

3. Pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie 

4. Podniesienie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Wszystkie zadania zaplanowane w programie mają służyć poprawie sytuacji rodzin, 

zarówno tych, w których przemoc już występuje, jak i tych, które są przemocą                                  

są zagrożone. Program jest skierowany do osób, które doznają przemocy w rodzinie oraz dla 

tych, które ją stosują, a także do pracowników instytucji zobligowanych                                         

do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

Cel szczegółowy: podniesienie edukacji społecznej 

L.p.  Zadanie Realizacja Zamierzone efekty 

1. Analiza zjawiska przemocy w 

rodzinie na terenie powiatu 

wołowskiego 

Opracowanie diagnozy 

zjawiska przemocy w 

rodzinie 

Zbadanie zjawiska 

przemocy w rodzinie na 

terenie powiatu 

wołowskiego 

2. Obalenie mitów i stereotypów 

na temat przemocy w rodzinie 

Przeprowadzenie 

kampanii społecznych 

Rozpowszechnienie wiedzy 

na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie  

3. 
 

Promowanie i  wdrażanie 

prawidłowych metod 

wychowawczych 

Opracowanie programu 

profilaktycznego dla 

rodzin zagrożonych 

przemocą 

Zdobycie przez rodziców 

lub opiekunów wiedzy na 

temat prawidłowych metod 

wychowawczych 

wykluczających przemoc 
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Cel szczegółowy: pomoc ofiarom przemocy w rodzinie 

L.p.  Zadanie Realizacja Zamierzone efekty 

1. Upowszechnienie informacji o 

formach pomocy dla osób 

dotkniętych przemocą 

domową 

Wydanie ulotek 

informacyjnych i 

aktualizacja danych na 

stronie www 

Dotarcie z oferta pomocową 

do większej ilości 

mieszkańców powiatu  

2. Wsparcie terapeutyczne dla 

ofiar przemocy w rodzinie 

Tworzenie programów 

terapeutycznych 

Wzmocnienie ofiar 

przemocy w rodzinie 

3. 
 

Pomoc psychologiczna Prowadzenie dyżurów 

psychologicznych 

Wzmocnienie ofiar 

przemocy w rodzinie  

 

 

 

Cel szczegółowy: pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie 

L.p.  Zadanie Realizacja Zamierzone efekty 

1. Zatrzymanie zachowań 

przemocowych u sprawców 

przemocy 

Tworzenie i realizacja 

programów korekcyjno 

–edukacyjnych  dla 

osób stosujących 

przemoc 

Ochrona ofiar przemocy               

w rodzinie, poprawa 

funkcjonowania rodzin 

2. Badanie skuteczności 

programów korekcyjno- 

edukacyjnych 

Monitoring 

funkcjonowania osób, 

które ukończyły 

program dla sprawców 

przemocy 

Ochrona ofiar przemocy            

w rodzinie 

  

Cel szczegółowy: podniesienie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

L.p.  Zadanie Realizacja Zamierzone efekty 

1. Wdrożenie systemu wsparcia 

dla osób pracujących 

bezpośrednio z osobami 

stosującymi przemoc w 

rodzinie 

Umożliwienie udziału 

w superwizji 

Poprawa jakości 

wykonywanych zadań 

2. Podniesienie kompetencji 

osób zajmujących się 

przemocą w rodzinie 

Umożliwienie wzięcia 

udziału w szkoleniach 

pracowników 

zajmujących się 

przemocą w rodzinie 

Nabywanie wiedzy, 

utrwalanie informacji, 

poprawa jakości 

wykonywanych zadań 
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7. Mocne i słabe strony Powiatu Wołowskiego w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

 

Mocne strony i szanse Słabe strony i zagrożenia 

- tworzenie i realizacja Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy                   

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy              

w Rodzinie 

- potencjalny wzrost rodzinnej opieki 

zastępczej jako wsparcie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

- tworzenie i realizacja Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych 

- zwiększanie świadomości społecznej na 

temat przemocy w rodzinie 

- zwiększanie dostępności różnych form 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 

- realizacja programów korekcyjno- 

edukacyjnych dla sprawców przemocy                    

w rodzinie 

- współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

 

 

- zbyt mały dostęp do specjalistów 

zajmujących się przemocą w rodzinie 

- brak dokładnej diagnozy zjawiska 

przemocy w rodzinie w powiecie wołowskim 

- zbyt mała świadomość lokalnego 

społeczeństwa na temat przemocy                          

w rodzinie 

- panujące stereotypy i mity na temat 

przemocy w rodzinie 

- niewystarczająca ilość środków 

finansowych na działania profilaktyczne 

- bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych 

- wyuczona bezradność osób korzystających 

z systemu wsparcia pomocy społecznej 

- uzależnienia 

- wypalenie zawodowe kadry zajmującej się 

przemocą w rodzinie 

 

8. Sposób realizacji programu 

  Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025 zakłada interdyscyplinarne działania rożnych 

instytucji i ma na celu ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu 

wołowskiego. Program będzie realizowany przez jednostki samorządu powiatowego, 

instytucje i podmioty zobowiązane do podejmowania zadań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie powinien stanowić narzędzie wykorzystywane w pozyskiwaniu 

środków finansowych na realizację zadań polityki społecznej w przeciwdziałaniu przemocy 

domowej. Program winien być elastyczny i otwarty, aby sprzyjał wprowadzaniu zmian oraz 

poddawaniu weryfikacji. 

  Realizacjom działań zawartych w programie będzie przewodniczyło Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie przy wsparciu organizacji i instytucji 

odpowiadających przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  
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9. Zakończenie 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem złożonym i trudnym, mimo większej wiedzy                   

i świadomości społeczeństwa. Niestety, skomplikowane mechanizmy psychologiczne u ofiar, 

traumatyzacja, wiktymizacja itp. prowadzą wciąż do tego, że osobom, które doznają 

przemocy, ciężko jest odejść od sprawcy.  

Nie jest łatwa także pomoc sprawcom, u których zachowania przemocowe są mocno 

zakorzenione i związane z wieloletnimi doświadczeniami, stereotypami, środowiskiem,                    

w którym dorastali, wzorcami przekazanymi przez biologiczną rodzinę.  

To wszystko wymaga długotrwałych procesów i pracy, zarówno z ofiarą jak i sprawcą 

przemocy, ale o jednym trzeba pamiętać- to sprawca jest zawsze odpowiedzialny za przemoc, 

a ofierze należy się ochrona. Aby jak najlepiej prowadzić działania specjalistyczne                          

i wspierające, trzeba być świadomym, także własnych ograniczeń. Bardzo ważna jest też 

współpraca między instytucjami, co wpływa na rzetelność i kompleksowość pomocy. Nie 

można zapomnieć o szeroko pojętej profilaktyce w każdej grupie społecznej. To wszystko ma 

szanse przełożyć się na sprawny i zintegrowany system wsparcia, który pozwoli w znacznym 

stopniu zminimalizować zjawisko przemocy w rodzinie w powiecie wołowskim.  

 

 

 

 


