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Wstęp 

Rodzina, dom rodzinny w powszechnym rozumieniu to miejsce, gwarantujące 

bezpieczeństwo, harmonię i spokój. Wielu z nas ma pewność, że na członków swojej 

rodziny zawsze może liczyć, że w trudnych sytuacjach uzyska od bliskich pomoc  

i wsparcie. Jednak dla niektórych osób dom rodzinny może być źródłem negatywnych, 

traumatycznych doświadczeń i przeżyć, agresji i konfliktów. Do niedawna niewiele  

o tym mówiono i pisano, od kilkunastu lat coraz częściej posługujemy się terminem 

"przemoc w rodzinie". W poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy  

i pomagania jej ofiarom angażuje się wielu profesjonalistów i specjalistycznych 

instytucji. Nie jest to łatwe zadanie, bowiem środowisko rodzinne jest i powinno być 

skutecznie chronione przed ingerencjami zewnętrznymi. Zajmowanie się przemocą  

w rodzinie wymaga zarówno wnikliwego rozumienia złożoności zjawisk występujących 

w życiu rodzinnym, jak i szczególnej troski oraz rozwagi w trakcie interwencji. 

Istotna jest świadomość, że „przemoc domowa” stanowi jeden  

z najpoważniejszych problemów społecznych i może pojawić się w każdej rodzinie, bez 

względu na jej status społeczny i materialny. Zjawisko przemocy, dotykające rodzinę, 

jest ściśle powiązane z innymi obszarami problemów społecznych, dlatego też zadaniem 

zarówno państwa, jak i samorządów lokalnych jest ochrona obywateli przed 

zagrożeniami, w tym przed przemocą ze strony osób najbliższych. Kwestię tę reguluje 

ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nakłada na gminę obowiązek 

opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar 

Przemocy, a także tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Intencją ustawodawcy, 

realizowaną przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny, pracujący w oparciu o procedurę 

Niebieskie Karty, jest połączenie kompetencji wszystkich instytucji odpowiedzialnych za 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i tworzenie warunków do podejmowania 

współpracy już od momentu interwencji.  

Niniejszy Program stanowi plan działań na rzecz zapobiegania i zwalczania 

przemocy w rodzinie, przyczyniając się do usprawnienia lokalnego systemu oraz 

poprawy kondycji lubińskich rodzin. 

W dokumencie zostały zawarte podstawowe informacje dotyczące zjawiska 

przemocy w rodzinie, regulacji prawnych, realizatorów, adresatów, zakładanych efektów.  

Cele i zadania Programu, a także źródła jego finansowania sformułowano na poziomie 

ogólnym, umożliwiającym ich rozwinięcie i uszczegółowienie, adekwatnie do aktualnych 

potrzeb lokalnych.  

Skuteczność Programu zależy od wielu czynników, w tym m.in. dobrego 

rozeznania środowiska, wysokich kwalifikacji służb zajmujących się profilaktyką  

i wsparciem rodzin, kompleksowej współpracy w ramach pracy w Miejskim Zespole 

Interdyscyplinarnym, a przede wszystkim motywacji do dokonania zmian i wyjścia  
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z kryzysu przez rodziny dotknięte problemem przemocy.   

Zadania zaplanowane w Programie kierowane są do wszystkich mieszkańców 

miasta Lubina, mają na celu dotarcie do jak największej liczby osób z kręgu przemocy  

w rodzinie, przełamywanie stereotypów dot. przemocy, a poprzez pracę 

interdyscyplinarną pomoc rodzinom szczególnie narażonym na jej wystąpienie. Jednak 

główny nacisk położony jest na wsparcie osób doświadczających przemocy  

w rodzinie i edukację osób stosujących przemoc wobec bliskich. 

 

Podstawą opracowania Programu są nw. akty prawne: 

 

1)  ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

2) ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny, 

3)  ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego, 

4) ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

5)  ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

6) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

7) ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

Program jest spójny z dokumentami krajowymi i lokalnymi tj. Krajowym 

Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, Strategią 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubina na lata 2014-2020, Gminnym 

Programem Wspierania Rodziny, Gminnym Programem Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubina. 
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I. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie 

 

Do niedawna zachowania  agresywne wobec członków rodziny były dopuszczalne 

i traktowane jako naturalny element życia rodzinnego. Jeszcze na początku lat 

siedemdziesiątych XX wieku niezwykle silne było przekonanie, że „prawdziwa” przemoc 

występuje jedynie w rodzinach z tak zwanego „marginesu społecznego”, patologicznych 

czy problemowych. 

Tymczasem przemoc w rodzinie jest obecna we wszystkich społeczeństwach,  

bez względu na stopień ich rozwoju gospodarczego czy kulturalnego. Jest zjawiskiem 

złożonym i wieloczynnikowym. Istnieje wiele definicji przemocy w rodzinie.  

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

przemoc należy rozumieć jako: „jednorazowe albo powtarzające się umyślnie 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.
1
 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

1. Jest intencjonalna - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na 

celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 

2. Siły są nierównomierne - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara 

jest słabsza a sprawca silniejszy. 

3. Narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę siły,  narusza 

podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, 

szacunku itd.). 

4. Powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne 

szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą 

zdolność do samoobrony.
2
 

 

Przemoc w rodzinie może przyjmować następujące formy: 

Przemoc fizyczna – naruszenie nietykalności fizycznej. 

Przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej. 

Przemoc seksualna – naruszenie intymności. 

Przemoc ekonomiczna – naruszenie własności. 

Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.
3
 

 

                                                 
1
 ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1390 j.t.) 

2
 www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-o-przemocy 

3
www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-wrodzinie/rodzaj-przemocy 

http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w
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Bardzo rzadko sprawca stosuje  wobec swojej ofiary jedną formę przemocy. 

Zwykle wykorzystuje różne jej rodzaje, na przemian łącząc je tak, aby wykorzystać pełną 

kontrolę nad ofiarą. Zachowanie sprawcy przemocy może wywołać u ofiar trwałe, 

negatywne skutki i w efekcie doprowadzić   do zniszczenia u niej pozytywnego obrazu 

samej siebie. 

Z powodu wielu następstw takich doświadczeń, cierpią nie tylko osoby doznające 

przemocy, ale również bezsilni świadkowie obserwujący akty przemocy tj. najczęściej 

dzieci. Tego typu doświadczenia uczą agresywnego stylu zachowania, zwiększają 

pobudzenie w sytuacjach z elementami agresji, zaburzają poglądy na rozwiązywanie 

konfliktów i zmniejszają wrażliwość na agresywne zachowania. 

Dotarcie do rodzin  zagrożonych oraz doświadczających przemocy z ofertą 

pomocy i wsparcia jest niezwykle trudne m.in. z uwagi na mity i stereotypy, silnie 

zakorzenione w społeczeństwie. Opisują one często „pożądane” relacje w rodzinie, 

wyznaczają rolę kobiecie, mężczyźnie, dzieciom, „dają wskazówki” jak należy 

postępować w obliczu problemów rodzinnych. Wiele z nich również – w najlepszej 

intencji ochrony rodziny – niestety sprzyja przemocy, usprawiedliwia ją i postuluje 

powstrzymywanie się od reakcji osób z zewnątrz. 

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie MSW pod koniec 2014r. 

– 14% Polaków zadeklarowało, że w przeciągu ostatniego roku było świadkiem 

przemocy w rodzinie. Tylko dwie na pięć osób postanowiło zgłosić ją odpowiednim 

instytucjom.
4
 

Z kolejnych badań – przeprowadzonych w 2014r. na zlecenie Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej wynika, że prawie 37% Polaków zna przypadki przemocy wobec 

kobiet, a 20% - przemocy wobec mężczyzn, 24,7% respondentów doświadczyło, 

co najmniej jednej z czterech form przemocy (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, 

seksualnej).
5
 Ponadto członkowie rodzin, w których dochodzi do przemocy podkreślają 

częsty związek pomiędzy stanem nietrzeźwości sprawcy, a stosowaniem przez niego 

agresywnych zachowań. Nadużywanie alkoholu ma także związek z przemocą fizyczną 

doświadczaną przez dzieci i młodzież tj. jak wynika z badań - ofiarami przemocy 

fizycznej są częściej dzieci i młodzież, których rodzice nadużywają alkoholu (47%),  

w porównaniu z tymi, których rodzice (opiekunowie) alkoholu nie nadużywają (29%).
6
 

Dla potrzeb opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  dla 

Miasta Lubina na lata 2014-2020  przeprowadzono w 2013r. wśród mieszkańców badania  

ankietowe. Pomimo, że ankietowani nie uznali, przemocy w rodzinie jako istotnego 

problemu na terenie naszego miasta (14% badanych), to jednak wskazali, 

                                                 
4
www.mswia.gov.pl/aktulnosci/12896/Przemoc-w-rodzinie-badanie-MSW.html 

5
  www..mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/ogolne/diagnoza-zjawiska-przemocy-

w-rodzinie-w-polsce 
6
 Rekomendacje PARPA 2016, Warszawa 2015 
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że w najbliższym otoczeniu dostrzegają zjawisko przemocy, przy czym 36% słyszało  

o nim a 34% znało takie przypadki. 

Za działania najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy domowej respondenci uznali: 

izolowanie ofiar od osób stosujących przemoc (65%), tworzenie placówek 

specjalizujących się w pomocy ofiarom przemocy (63%), zwiększenie dostępności do 

poradnictwa prawnego, socjalnego, terapeutycznego (61%) oraz leczenie uzależnień 

(35%).
7
 

Z danych statystycznych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej wynika, że w 2016 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało łącznie   

1 156 rodzin, z tego 22 z powodu przemocy w rodzinie. W 306 rodzinach prowadzono 

procedurę Niebieskie Karty. W 2017r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 

łącznie 1 066 rodzin, z tego 31 z powodu przemocy w rodzinie. W 408 rodzinach 

prowadzono procedurę Niebieskie Karty. Powyższe dane wskazują na coraz lepsze 

rozpoznanie tego zjawiska. 

Szczegółowe dane dot. działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (MZI)  

i grup roboczych przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela nr 1 

Działalność MZI/grup roboczych 2014 2015 2016 2017 

Liczba OGÓŁEM sporządzonych Niebieskich Kart A w tym przez 

przedstawicieli podmiotów   wszczynających procedurę: 
147 171 211 239 

policja 56 100 142 159 

pomoc społeczna 87 60 59 69 

MKRPA  2 6 2 0 

oświata 2 2 8 8 

ochrona zdrowia 0 3 0 3 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart C przez Zespół 

Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą 
96 110 143 177 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart D przez Zespół 

Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą 
76 104 143 200 

Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę 

Roboczą procedur „Niebieskie Karty”, na skutek ustania przemocy 

w rodzinie lub zrealizowania indywidualnego planu pracy 

118 145 144 194 

                                                 
7
 Strategia Rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Lubina na lata 2014-2020, s.44 
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W 2016r. pomocą grup roboczych objętych było 938 osób w rodzinach, w tym 347 

kobiet, 327 mężczyzn oraz 264 dzieci. W 2017r. nastąpił znaczny wzrost osób objętych 

działaniami grup roboczych – do 1270, w tym 458 kobiet, 415 mężczyzn oraz 397 dzieci.  

Dla porównania w 2014r. grupy robocze objęły wsparciem 357 osób, w 2015r. – 729. 

Skalę problemu na poziomie kraju i gminy przedstawia poniższa tabela. 

 

         Tabela nr 2 

Działalność grup roboczych 
Kraj 

2016 rok
8
 

Miasto Lubin 

2016 rok 

Liczba osób w rodzinach objętych pomocą grup roboczych: 

Łącznie: 

 
264 062 938 

W tym: 

Kobiety 

 

108 477 

 

347 

Mężczyźni 89 253 327 

Dzieci 66 332 264 

 

Istotą pracy członków MZI i wszystkich osób zajmujących się profesjonalnie 

pomaganiem drugiemu człowiekowi, jest próba dotarcia do rodzin zagrożonych 

przemocą, zanim dojdzie do eskalacji i natężenia zachowań przemocowych. Ważna jest 

świadomość, że każda rodzina i każdy związek oparty na relacji międzyludzkiej są 

potencjalnie zagrożone przemocą. Jest jednak szereg czynników sprzyjających 

zachowaniom agresywnym pomiędzy bliskimi osobami. Należą do nich niewątpliwie 

wszystkie kryzysy pojawiające się w życiu rodziny, w tym głównie: brak środków 

finansowych na realizację podstawowych potrzeb, bezrobocie, alkoholizm czy 

narkomania. W 2016r. z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 

758 rodzin – z uwagi na występujące ubóstwo, 356 rodzin – z powodu bezrobocia, 120 

rodzin – z powodu alkoholizmu lub narkomanii. W 2017r. z pomocy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej skorzystało 697 rodzin – z uwagi na występujące ubóstwo, 273 

rodziny – z powodu bezrobocia, 146 rodzin – z powodu alkoholizmu lub narkomanii. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku prowadziła 

postępowania wobec 321 osób, w tym 114 postępowań zostało wszczętych jako nowe. 

 

 

                                                 
8
 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres od  

1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. – projekt w wersji na Radę Ministrów 
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Zasoby gminy: 

Na terenie Gminy Miejskiej Lubin rozwiązywaniem problemów przemocy w rodzinie  

zajmują się następujące podmioty publiczne: 

 Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MZI)  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Dział Pomocy Środowiskowej,  Punkt 

Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/Sekcja Profilaktyki 

Uzależnień), 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

oraz inne instytucje funkcjonujące na terenie gminy: 

 Komenda Powiatowa Policji, 

 Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Gmina Miejska Lubin realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w zakresie: 

 opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, 

 podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych, 

 prowadzenia poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, rodzinnego, 

 zapewnienia (we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie) osobie 

dotkniętej przemocą bezpiecznego schronienia, 

 udzielania świadczeń z pomocy społecznej, w tym prowadzenia pracy socjalnej, 

 powołania i zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 

 współpracy z poradnią rodzinną prowadzoną przez Kościół  

oraz stowarzyszeniami abstynenckimi, 

 prowadzenia poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne, służące 

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych metod i kompetencji rodziców, 

alternatywnych wobec stosowania przemocy, 

 zapewnienia bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 

 prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych i zagrożonych 

przemocą w rodzinie, 

 działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych. 

Przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) zapewniane jest 

schronienie kobietom i ich dzieciom, dotkniętym przemocą w rodzinie. W ramach zadań 
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własnych powiatu, PCPR w Lubinie kieruje ww. osoby do Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej - MONAR-MARKOT Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie            

na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Gmina współfinansuje koszty wyżywienia rodzin 

w placówce. Zadanie w formie udzielenia schronienia jest zadaniem priorytetowym,  

nie wymaga zawierania porozumień czy umów na poziomie gminy. MOPS w Lubinie 

może finansować pobyt osób doznających przemocy w ośrodkach wsparcia na terenie 

całego kraju, zgodnie z właściwością miejscową. Środki finansowe posiadane przez 

gminę na ten cel są wystarczające. 

Od wielu lat gmina miejska Lubin współpracuje z Kołem Lubińskim Towarzystwa 

Pomocy im. Św. Brata Alberta, które udziela pomocy w formie całodobowego 

schronienia szczególnie osobom bezdomnym (mężczyznom), w tym domniemanym 

sprawcom przemocy w rodzinie.  

W ramach ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i asystenci rodziny monitorują 

środowiska, szczególnie zagrożone przemocą, prowadząc pracę z rodzinami w zakresie 

przezwyciężenia trudności opiekuńczo-wychowawczych. Szczególną uwagę zwracają na 

zachowania agresywne członków rodzin, w których występuje problem alkoholowy. 

Od wielu lat podczas wakacji, dzieci klientów MOPS korzystają z kolonii letnich,  

w trakcie których realizowany jest program profilaktyczny dotyczący  

m.in. przemocy. Dla dzieci pozostających w mieście organizowane są zajęcia 

także z elementami profilaktyki.  

Dodatkowo w oparciu o Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzony jest szereg działań 

profilaktycznych kierowanych głównie do dzieci i młodzieży w wieku od przedszkola do 

szkoły ponadgimnazjalnej m.in. o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Podczas organizowanych akcji mieszkańcy miasta otrzymują zarówno niezbędną wiedzę 

i informacje jak również wydawnictwa o tematyce profilaktycznej. W lubińskich 

szkołach prowadzone są szkolne grupy profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy. Prowadzone działania mają również na celu zwiększenie 

umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i agresją. 

Prowadzona jest grupa wsparcia dla osób z kręgu przemocy domowej, poradnictwo 

prawne, konsultacje indywidualne, małżeńskie, rodzinne. W zakresie problemów 

wychowawczych i przemocy mieszkańcy mogą skorzystać z indywidualnej konsultacji 

psychologicznej. 
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W październiku 2015r. uruchomiono Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Dla dzieci i młodzieży prowadzona jest również grupa rozwoju osobistego. 

Dla rodziców z rodzin zagrożonych przemocą prowadzone są zajęcia podnoszące ich 

kompetencje rodzicielskie tzw. warsztaty wychowawcze.  

 

II. Cele Programu: 

 

Cel główny: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

Cele szczegółowe: 

 

1. Profilaktyka w obszarze przemocy oraz podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości 

społecznej nt. zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa rodzin doświadczających przemocy w rodzinie. 

3. Poprawa skuteczności działań służb w obszarze przemocy w rodzinie. 

 

III. Zadania do realizacji: 

 

Cel: Profilaktyka w obszarze przemocy oraz podnoszenie poziomu wiedzy  

 i wrażliwości społecznej nt. zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

1. Działania profilaktyczne w obszarze przemocy w rodzinie tj. informowanie 

społeczeństwa nt. zjawiska przemocy w rodzinie (dostępność różnych form pomocy, 

sposoby reagowania na przemoc, zmiana postrzegania problemu przemocy  

w rodzinie), poprzez: 

1) programy tematyczne w telewizji lokalnej, 

2) artykuły w prasie i Internecie, 

3) dystrybucję ulotek, plakatów lub informatorów m.in. w trakcie festynów, 

pikników, itp. 

2. Analiza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta poprzez: 

1) prowadzenie statystyki dot. liczby toczących się NK w mieście, rodzin 

zagrożonych przemocą – wśród podopiecznych tut. Ośrodka,  

2) monitorowanie rodzin objętych procedurą NK,  

3) monitorowanie rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu przemocy 

w rodzinie. 

3. Upowszechnianie prawidłowych metod wychowawczych, z poszanowaniem 

godności i bez używania przemocy poprzez m.in.: 

1) różne formy edukacyjne (np. warsztaty dla rodziców), rozwijanie umiejętności 

opiekuńczo-wychowawczych, 
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2) poradnictwo psychologiczne,  

3) konsultacje indywidualne,  

4) praca z rodziną w formie wsparcia asystentów i pracowników socjalnych. 

 

Cel:  Zwiększenie bezpieczeństwa rodzin doświadczających przemocy w rodzinie. 

 

1. Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie poprzez: 

1) prowadzenie procedury NK, 

2) współpracę interdyscyplinarną m.in. w obrębie Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz organizacji pozarządowych, 

3) funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, 

4) poradnictwo indywidualne m.in.: socjalne, psychologiczne, prawne, rodzinne, 

5) zajęcia grupowe (w tym psychoedukacja i wsparcie), 

6) udzielanie informacji o możliwości skorzystania z: poradnictwa medycznego, 

miejsc w całodobowych ośrodkach wsparcia, ogólnopolskich telefonów zaufania 

oraz telefonów do lokalnych miejsc świadczących pomoc, 

7) pomoc na rzecz dzieci z rodzin z kręgu przemocy w rodzinie, w tym:  

 organizacja wypoczynku letniego,  

 prowadzenie grupy rozwoju osobistego, 

 edukacja dla rodziców, 

 stosowanie procedury postępowania w przypadku konieczności zastosowania  

art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez pracowników 

socjalnych. 

2. Działania na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie lub podejrzanych o jej 

stosowanie poprzez: 

1) informowanie o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy, 

2) motywowanie do zmiany wzorców zachowań, 

3)  przekazanie materiałów edukacyjnych (ulotek, informatorów), 

4)  informowanie o możliwości podjęcia leczenia lub terapii i udziale  

w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

 

Cel:  Poprawa skuteczności działań służb w obszarze przemocy w rodzinie. 

 

1. Monitoring działań podejmowanych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą  

w rodzinie poprzez: 

1) analizę prowadzonych procedur NK, 

2) ocenę udzielonej pomocy przez osoby doświadczające przemocy, w rodzinie 
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(uczestniczki/cy zajęć grupowych, grup roboczych). 

2. Podnoszenie kompetencji służb realizujących działania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie poprzez udział w szkoleniach, konferencjach osób pracujących             

z rodzinami z kręgu przemocy w rodzinie (m.in. doskonalenie umiejętności rozmowy  

z osobą doświadczającą i stosującą przemoc, uzależnioną, pijącą szkodliwie,  

z zaburzeniami psychicznymi, przejawiającą zachowania trudne, konfliktowe, 

współpraca interdyscyplinarna, skuteczne programy profilaktyczne, itp.). 

 

IV. Zakładane efekty oraz mierniki realizacji: 

 

Lp. Efekty Mierniki 

1. Zwiększenie wiedzy społeczeństwa  

nt. zjawiska przemocy w rodzinie. 

- min. jedno wystąpienie rocznie w lokalnej telewizji    

nt. przemocy w rodzinie 

- min. jeden artykuł rocznie w lokalnej prasie i/lub      

Internecie nt. zjawiska przemocy w rodzinie 

- dystrybucja wydawnictw profilaktycznych (ulotki,  

plakaty, broszury) podczas co najmniej 1 kampanii  

społecznej – lokalnej i/lub ogólnopolskiej 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci  

w rodzinach. 

- warsztaty kompetencji wychowawczych dla min.  

jednej grupy rodziców  

- kolonie letnie z elementami terapii lub socjoterapii    

dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem przemocy  

i/lub przemocy – min. 1 raz w roku 

- grupa rozwoju osobistego dla młodzieży – min. 20 

spotkań w roku 

3. Zwiększenie bezpieczeństwa osób 

doświadczających przemocy  

w rodzinie. 

- poradnictwo prawne min. 3 razy w miesiącu 

- poradnictwo psychologiczne, rodzinne, wychowawcze 

- dyżury w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  

- zajęcia grupowe dla osób doświadczających przemocy  

w rodzinie – min. 8 miesięcy w roku 

- działania informacyjno-edukacyjne dla osób  

podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie –  

w min. 20%  toczących się procedur NK 

4. Zwiększenie skuteczności służb 

pracujących w obszarze przemocy  

w rodzinie. 

- min 1 szkolenie na 2 lata dla przedstawicieli służb 

z kręgu przemocy w rodzinie. 
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V. Finansowanie Programu: 

 

Środki na realizację Programu będą pochodziły z budżetu samorządu gminnego,  

w tym mogą częściowo pochodzić z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18, 

art. 18
1
, określonych w art. 11

1 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Dodatkowo, w miarę możliwości, zadania mogą być finansowane  

z dotacji celowych oraz funduszy unijnych. 

 

VI.  Adresaci Programu: 

 

Osoby z kręgu przemocy w rodzinie, w tym w pierwszej kolejności osoby 

doświadczające przemocy. Ponadto osoby zagrożone przemocą w rodzinie  

(w szczególności z powodu problemu alkoholowego, ubóstwa i długotrwałego 

bezrobocia, itp.) oraz wszyscy mieszkańcy Lubina korzystający z działań edukacyjnych 

i informacyjnych. 

 

VII. Podmioty uczestniczące w Programie:  

 

W realizację Programu winny włączyć się:   

 Miejski Zespół Interdyscyplinarny, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 Urząd Miejski,  

 miejskie jednostki oświatowe,  

 

przy aktywnej współpracy z: 

 Sądem Rejonowym w Lubinie, 

 Prokuraturą Rejonową w Lubinie,  

 Komendą Powiatową Policji w Lubinie,  

 placówkami ochrony zdrowia, w tym poradniami leczenia uzależnień,  

 lokalnymi organizacjami pozarządowymi i kościelnymi,  

 samorządem powiatowym i jego jednostkami organizacyjnymi np. PCPR, PUP, 

 lokalnymi mediami.  

 

Współpraca wielu podmiotów wynika z założenia, że pomoc udzielana rodzinom 

powinna być kompleksowa oraz uwzględniać aspekty życia osób krzywdzonych, 

jak i osób podejrzanych o stosowanie przemocy. 
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VIII. Monitoring i ewaluacja: 

 

Zakładane efekty Programu będą badane w oparciu o ustalone mierniki po każdym roku 

realizacji. Sprawozdanie opisowe, z wykazem m.in. liczby prowadzonych NK rocznie, 

stopnia realizacji mierników, będzie przekazywane Dyrektorowi MOPS. 

 


