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Wprowadzenie 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym 

osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Natomiast dom rodzinny często powinien 

stanowić środowisko miłości, opieki, bezpiecznego schronienia przed całym złem świata. Dla 

wielu jednak osób stanowi miejsce terroru, cierpienia, zagrożenia i poniżenia, lęku oraz 

rozpaczy. 

Do niedawna problem przemocy w rodzinie był tematem tabu, o którym niewiele 

mówiono. Ponadto w świadomości społecznej funkcjonuje wiele mitów i stereotypów na 

temat przemocy w rodzinie, przy czym większość z nich jest używana jako argument za 

stosowaniem przemocy lub jako jej usprawiedliwienie, służąc do ukrycia, zamaskowania 

i zbagatelizowania problemu.  

W poszukiwaniu wielu skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 

pomaganiu jej ofiarom zaangażowanych jest wielu profesjonalistów i wolontariuszy, 

organizacji pozarządowych i specjalistycznych instytucji. Ciąży na nich trudne zadanie, 

ponieważ środowisko rodzinne jest skutecznie chronione przed ingerencjami zewnętrznymi. 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art.6 ust.2 zobowiązuje gminę do 

realizacji określonych zadań, należą do nich w szczególności: 

1. Opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie 

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia 

4. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych 

Wprowadzenie niniejszego programu ma służyć poprawie jakości i rozwinięciu 

wsparcia świadczonego osobom uwikłanym w przemoc, a jednocześnie stanowi o wykonaniu 

zobowiązań nałożonych przez wyżej cytowana ustawę. Program jest spójny z założeniami 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz Gminną 

Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 

2009-2015. 
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Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na lata 2014-2020 do zadań jednostek samorządu gminy, we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi należy podejmowanie działań interwencyjnych, w tym realizacja strategii 

pomocowych kierowanych do ofiar przemocy w rodzinie poprzez: 

- rozwój sieci instytucji wspierających ofiary przemocy w rodzinie, takich jak punkty 

konsultacyjne, ośrodki wsparcia; 

- zwiększenie zakresu działania ogólnopolskiego telefonu zaufania "Niebieska Linia" 

dla ofiar przemocy w rodzinie, łączącego się z lokalnymi punktami konsultacyjnymi lub 

ośrodkami wsparcia; 

Podczas prac nad Programem zidentyfikowano zasoby w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Natomiast lokalna analiza 

dotycząca czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie pozwoliła na wyznaczenia celów i zadań Programu adekwatnych do 

potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

 

ROZDZIAŁ I.  

Podstawa prawna działań w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna 

1) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390) 

2) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr 76 

RM z dnia 29 kwietnia 2014r.(M.P. z 2014 r.,poz.  445) 

3) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późn. 

zm.) 

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

alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.) 

5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016r., poz. 

224 z późn. zm.) 

6) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). 
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ROZDZIAŁ II 

Przemoc w rodzinie – podstawy teoretyczne 

2.1 Pojęcie przemocy w rodzinie 

Dla lepszego rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie konieczne jest jej 

zdefiniowanie. W niektórych przypadkach przejawy są tak jednoznaczne, że nie pozostawiają 

żadnych wątpliwości, w innych, bardziej złożonych niezbędne jest określenie możliwie 

jasnych kryteriów oceny. 

Najprostszą i dostępną dla każdego przeciętnego człowieka definicją jest definicja 

przemocy zawarta w Słowniku Języka Polskiego, która określa przemoc jako „fizyczną 

przewagę wykorzystywaną do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś, lub narzuconą 

bezprawnie władzę, panowanie”. Definicja ta jednak nie wyczerpuje do końca określenia, 

czym tak naprawdę jest przemoc domowa. Dlatego też warto pokusić się o inne, dostępne 

w literaturze definicje przemocy domowej. Ogólna definicja przemocy wg Anny Lipowskiej-

Teutsch (1995) brzmi: „Pojęcie przemocy w rodzinie obejmuje wszelkie odmiany złego 

traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić”. 

Na potrzeby Programu, przy definiowaniu przemocy domowej, zwraca się uwagę na 

najbardziej charakterystyczne jej wyznaczniki z punktu widzenia polityki społecznej. 

Najbardziej odpowiednią jest definicja zawarta w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która przemoc w rodzinie definiuje jako 

jednorazowe albo powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa 

lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 

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

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się specyficznymi cechami, m.in.: 

 jest intencjonalna – jest zamierzonym, celowym działaniem człowieka; 

 jest nakierowana na kontrolowanie i podporządkowanie ofiary; 

 odbywa się w warunkach nierównowagi sił – sprawca ma i wykorzystuje 

przewagę nad ofiarą; 

 prowadzi do naruszenia podstawowych praw i wolności ofiary; 

 powoduje cierpienie oraz naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody; 
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Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy użyciu 

różnych instrumentów. Najczęściej spotykane formy przemocy to: 

 przemoc fizyczna - są to wszelkie działania polegające na użyciu siły 

i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, 

zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień; 

 przemoc psychiczna - to umyślne działanie wykorzystujące nie siłę fizyczną 

lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego 

obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, 

pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych;  

 przemoc seksualna - polega na wymuszaniu  niechcianych przez ofiarę 

zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawców; 

 przemoc ekonomiczna - to działanie prowadzące do całkowitego finansowego 

uzależnienia ofiary od sprawcy. 

 zaniedbywanie - zjawisko społeczne, które odnosi się do relacji dziecko-rodzic. 

Charakteryzuje się niezaspokajaniem podstawowych potrzeb fizjologicznych 

i emocjonalnych dziecka oraz brakiem zapewnienia właściwej uwagi i troski 

rodzicielskiej, a także uniemożliwianie dziecku prawidłowego rozwoju 

zdrowotnego, społecznego, intelektualnego i emocjonalnego. Zjawisko to może 

obejmować relacje z innymi osobami zależnymi, np. niepełnosprawnymi, 

starszymi i ubezwłasnowolnionymi. 

2.2 Konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie 

Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są 

zarówno bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, 

długotrwałe problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy 

doświadczanej w dzieciństwie. Najbardziej poważną konsekwencją doświadczania przemocy 

jest ryzyko utraty życia i zdrowa. Osoby krzywdzone mogą doznać urazów fizycznych 

i trwałego kalectwa. Skutkiem przemocy mogą być zaburzenia zdrowia fizycznego 

i psychicznego, uzależnienie od  substancji psychoaktywnych, trudności w funkcjonowaniu 

w różnych rolach społecznych, długotrwale konsekwencje w postaci złożonego zespołu stresu 

pourazowego, trwałych zmian w osobowości osób krzywdzonych. 

Na szczególne poważne konsekwencje zachowań przemocowych narażone są dzieci. 

Często są one bezpośrednimi ofiarami lub/i świadkami przemocy w rodzinie. Obok obrażeń 

cielesnych przemoc domowa powoduje, że dziecko żyje w poczuciu ciągłego strachu 
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i zagrożenia, pozbawione miłości, zaufania i bezpieczeństwa. Niezaspokajanie w/w 

podstawowych potrzeb wpływa na dalszy rozwój dziecka i jest przyczyna wielu schorzeń 

psychosomatycznych. Konsekwencje przemocy ujawniają się często  również po długim 

czasie, kiedy dziecko dorasta lub jest w dorosłym życiu. Odroczone skutki przemocy 

objawiają się w postaci różnych form niedostosowania społecznego. Trudności w nauce, 

wagarowanie, ucieczki z domu, udział w nieformalnych młodzieżowych grupach 

przestępczych, wysoki poziom agresji, nadużywanie alkoholu, sięganie po narkotyki, to tylko 

niektóre ze sposobów ucieczki od problemu przemocy w rodzinie. 

Ponadto zachowania przemocowe są dziedziczone i powielane w dorosłym życiu. 

Młodzi chłopcy wychowujący się w rodzinach, gdzie mężczyzna znęca się nad kobietą, uczą 

sie agresji wobec kobiet, dziewczynki zaś postrzegają bicie, maltretowanie i wykorzystywanie 

jako elementy wpisane w rolę kobiety. Doświadczanie przemocy w dzieciństwie podwyższa 

ryzyko, że krzywdzone dzieci same staną się krzywdzącymi rodzicami. 

2.3 System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna 

Sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście 

i Gminie Nowa Sarzyna zakłada koordynację i spójność działań, w tym dobry przepływ 

informacji i współdziałanie pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się przemocą 

w rodzinie. Zjawisko przemocy w rodzinie wymaga w diagnozie, interwencji, pomocy oraz 

wieloaspektowego spojrzenia na rodzinę i porozumienia wielu służb społecznych z terenu 

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Złożona natura problemów alkoholizmu i przemocy 

w rodzinie sprawia, że w pragmatyce swoich działań pojedyńcze instytucje nie są w stanie 

same wypracować strategii gwarantujących ich rozwiązań. 

Odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna jest Zespół Interdyscyplinarny 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany (na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 oraz art. 

9a znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) Zarządzeniem nr 

101/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 23 października 2012r. Zespół 

Interdyscyplinarny tworzą specjaliści reprezentujący instytucje działające na terenie gminy m. 

in. UMiG Nowa Sarzyna, MGOPS w Nowej Sarzynie, MGKRPA w Nowej Sarzynie, 

Komisariat Policji w Nowej Sarzynie, służby kuratorskie przy SR w Leżajsku, SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia. 
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ROZDZIAŁ III  

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy 

Nowa Sarzyna 

 

Właściwe diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie jest bardzo trudne. Przemoc 

domowa jest problemem złożonym, o którym nie łatwo się rozmawia, a który jeszcze trudniej 

zbadać. Istniejące statystyki pozwalają oszacować jedynie jego przybliżone rozmiary. 

Oficjalne statystyki nie obejmują niezgłaszanych przypadków przemocy, a problematyka 

przemocy jest traktowana jako sprawa wstydliwa, drażliwa, skrywana w czterech ścianach 

domu. 

Przedstawiając obraz zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Nowa 

Sarzyna można posłużyć się danymi uzyskanymi z Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie 

dotyczącymi interwencji domowych w związku z przemocą w rodzinie w latach 2014-2015 

(tab. nr 1). 

 

Tab. 1. Wykaz interwencji policji oraz podejmowanych postępowań w latach 2014-201 w związku z przemocą 

w rodzinie 

 

     Źródło: Dane statystyczne Komisariat Policji Nowa Sarzyna 

 2014 2015 

Liczba przeprowadzonych 

interwencji domowych 

w tym: 

272 172 

zakończonych założeniem 

„Niebieskiej Karty” w rodzinie 
49 44 

Postępowania wszczęte  

w związku z podejrzeniem 

przestępstwa z art. 207§1kk 

w tym: 

12 16 

Postępowania zakończone 

umorzeniem 
7 4 

Postępowania 

skierowane do Prokuratury 

z aktem oskarżenia 

5 12 
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    Źródło: Dane statystyczne Komisariat Policji Nowa Sarzyna 

Z przedstawionych danych statystycznych (tab. 1 oraz wyk. nr 1) wynika, że liczba 

interwencji Policji w 2015r. zmniejszyła się o 36% w stosunku do roku 2014, natomiast 

procedura "Niebieskie Karty" została wszczęta w 44 przypadkach w roku 2015, tj. o 10% 

mniej niż w 2014r.  

Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą 

pozostająca w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim 

lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny  jest przestępstwem 

zgodnie z art. 207 kk. W toku procedury "Niebieskie Karty" Komisariat Policji w Nowej 

Sarzynie w 2014r. wszczął 12 postępowań w związku z podejrzeniem przestępstwa z art. 

207§1kk, z których 7 spraw zostało umorzonych w toku czynności sprawdzających, a tylko 

5 postępowań zakończyło się skierowaniem do Prokuratury sprawy z aktem oskarżenia. 

W roku następnym z 16 spraw dotyczących podejrzenia przestępstwa z ar t. 207§1kk, 

umorzono tylko 4 postępowania, a 12 spraw skierowano do Prokuratury. 
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   Źródło: Dane statystyczne Komisariat Policji Nowa Sarzyna 

Wyk. nr 2 obrazuje liczbę wypełnionych formularzy "Niebieska Karta-A" wg miejsca 

zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

Procedura "Niebieskie Karty" w 2014r. jak i 2015r. w większości przypadków wszczęta 

została na terenach wiejskich. W Nowej Sarzynie Policja wszczęła w 2014r. 13 spraw 

dotyczących przemocy w rodzinie, natomiast w 215r. tylko 6 spraw. 
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 Źródło: Dane statystyczne Komisariat Policji Nowa Sarzyna 

Z danych Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie wynika, jak obrazuje to wyk. nr 3, że 

w 2014r. z 27 sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu, 19 osób zostało 

przewiezionych na izbę wytrzeźwień bądź do policyjnych pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych do wytrzeźwienia, nie znacznie mniej w 2015r., bo z 28 sprawców przemocy 

domowej pod wpływem alkoholu, 16 osób izolowano. 

Statystyki prowadzone przez Policję ukazują wyłącznie zgłoszone przypadki 

stosowania przemocy, czyli takie, których konsekwencją była interwencja Policji. 

Prezentowane wyżej dane statystyczne Komisariatu Policji nie uwzględniają sytuacji 

niezgłoszonych, stąd brak prawdziwego rozmiaru tego zjawiska. 
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     Źródło: Dane statystyczne MGOPS Nowa Sarzyna 

 Istotnym źródłem zjawiska przemocy w rodzinie są dane MGOPS w Nowej Sarzynie, 

który odpowiada za realizację procedury "Niebieskie Karty", zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Z danych statystycznych MGOPS w Nowej Sarzynie (wyk. nr 4) liczba 

prowadzonych procedur "Niebieskie Karty"  nieznacznie spadła z 66 Niebieskich Kart do 64. 

 

 Źródło: Dane statystyczne MGOPS Nowa Sarzyna 

 Dane statystyczne MGOPS w Nowej Sarzynie dotyczące realizacji procedury 

"Niebieskie Karty" zawierają informacje dotyczące liczby pokrzywdzonych w wyniku 

przemocy w rodzinie, których liczba nieznacznie wzrosła w 2015r, pomimo spadku liczby 

prowadzonych Niebieskich Kart (wyk. nr 5). 
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Źródło: Dane statystyczne MGOPS Nowa Sarzyna 

 

Źródło: Dane statystyczne MGOPS Nowa Sarzyna 

 Powyższe dane statystyczne (wyk. nr 6,7) przedstawiają informacje dotyczące liczby 

osób dorosłych pokrzywdzonych z podziałem na płeć oraz liczbę dzieci, jako świadków 

przemocy w rodzinie. Najliczniejszą grupę osób pokrzywdzonych stanowią dzieci do 18 roku 

życia (ok. 50 %) oraz oczywiście kobiety (ok. 40 %). 

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie 

jest placówką całodobową i całoroczną, przeznaczoną dla ofiar przemocy w rodzinie. Ośrodek 

został utworzony 1 lutego 2007 r. Pomoc świadczona przez Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie jest w postaci: pomocy 

ambulatoryjnej, tj. dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, które 
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z różnych powodów nie zdecydowały się zamieszkać w Ośrodku, lecz potrzebują skorzystać 

z pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej lub socjalnej. Drugą formą wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie jest pomoc stacjonarna, tj. osoby skrzywdzone znajdą w Ośrodku 

spokój, schronienie oraz bezpieczeństwo. Osoby przebywające w Ośrodku wraz z dziećmi 

mogą liczyć na pomoc w zakresie interwencyjnym, terapeutycznym czy zabezpieczenia 

potrzeb bytowych. 

 

 

 

 

Tab. 2. Liczba osób z terenu całego kraju, którym udzielono pomocy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie w latach 2014-2015 

 
Pomoc stacjonarna Pomoc ambulatoryjna 

Ogółem 

W tym 

Ogółem 

W tym: 

Kobiety Mężczyźni Dzieci Kobiety Mężczyźni Dzieci 

 

2014 

 

58 26 0 32 98 91 2 5 

 

2015 

 

47 18 1 28 125 107 11 7 

Źródło: Dane statystyczne Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 
 Z danych statycznych SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie 

wynika, iż ogółem z różnych form pomocy skorzystało w 2014r. - 156 osoby, w tym ze 

całodobowego schronienia - 58 osób oraz z pomocy ambulatoryjnej - 98 osób. Natomiast w  

roku 2015 - 172 osoby skorzystało ogółem z wsparcia Ośrodka, w tym pomocy stacjonarnej 

udzielono 47 osobom, a 125 osobom udzielono wsparcia w formie pomocy prawnej, 

psychologicznej, pedagogicznej lub socjalnej ( tab. nr 2). 

Tab. 3. Liczba osób z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, którym udzielono pomocy w Specjalistycznym 

Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie w latach 2014-2015 
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Pomoc stacjonarna Pomoc ambulatoryjna 

Ogółem 
W tym: 

Ogółem 

W tym: 

 

Kobiety Mężczyźni Dzieci Kobiety Mężczyźni Dzieci 

 

2014 

 

4 2 0 2 28 27 0 1 

 

2015 

 

6 3 1 2 50 40 5 5 

Źródło: Dane statystyczne Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 
 Tab. nr 3 przedstawia liczbę osób z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, którym 

udzielono pomocy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie w latach 2014-2015. W roku 2014 ogółem z pomocy skorzystało 32 osoby, 

natomiast w roku 2015 - 56 osoby, głównie kobiety z dziećmi. Przeważająca formą wsparcia 

była pomoc ambulatoryjna, z pomocy całodobowej skorzystało w 2014 r. - 2 kobiety oraz 

2 dzieci, natomiast w 2015r.  - 3 kobiety, 2 dzieci oraz 1 mężczyzna. 

Tab.4. Liczba stwierdzonych przypadków poszczególnych rodzajów przemocy wśród klientów przebywających 

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie w latach 2014-2015 

 
Przemoc 

fizyczna 

Przemoc 

psychiczna 

Przemoc 

seksualna 

Przemoc 

ekonomiczna 
Zaniedbania 

 

2014 (ogółem): 

 

22 52 11 22 - 

W tym: osoby z terenu 

Miasta i Gminy Nowa 

Sarzyna 

2 4 0 1 - 

 

2015 (ogółem): 

 

14 44 3 25 - 

W tym: osoby z terenu 

Miasta i Gminy Nowa 

Sarzyna 
3 6 0 4 - 

Źródło: Dane statystyczne Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 
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 Główną formą przemocy wśród klientów przebywających w Specjalistycznym 

Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie była przemoc 

psychiczna, fizyczna oraz ekonomiczna. Nie stwierdzono przypadków zaniedbania czy to 

w odniesieniu do ofiar przemocy czy do dzieci (tab. nr 4). 

 Tab. nr 5 przedstawia różne formy pomocy udzielane osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie wśród klientów przebywających w SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej 

Sarzynie. Najwięcej wśród osób przychodzących z zewnątrz jak i z terenu gminy Nowa 

Sarzyna skorzystało z poradnictwa pedagogicznego, socjalnego oraz psychologicznego. 

 

 

Tab. 5. Liczba form pomocy udzielana osobom dotkniętym przemocą w rodzinie wśród klientów 

przebywających w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie 

w latach 2014-2015 

Lata  
Poradnictwo 

psychologiczne 

Poradnictwo 

pedagogiczne 

Poradnictwo 

socjalne 

Poradnictwo 

prawne 

Porady 

pedagogiczne 

dotyczące dzieci 

 

2014 (ogółem): 

 

133 659 300 64 454 

W tym: osoby  

z terenu Miasta 

i Gminy Nowa 

Sarzyna 

15 121 41 20 73 

 

2015 (ogółem): 

 

76 508 248 76 401 

W tym: osoby 

z terenu Miasta 

i Gminy Nowa 

Sarzyna 

7 96 42 10 41 

  

Źródło: Dane Źródło: Dane statystyczne Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 
 

Tab.6. Liczba osób deklarująca powrót bądź powracająca do osoby stosującej przemoc w rodzinie wśród 

klientów przebywających w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej 

Sarzynie w latach 2014-2015 

 

 2014 2015 

Liczba osób ogółem 37 17 
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w tym: 

- dzieci 22 9 

- liczba osób z terenu Miasta  

i Gminy Nowa Sarzyna 
0 2 

Źródło: Dane statystyczne Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 
  

 W 2014r. z 58 osób przebywających w Ośrodku  ponad połowa, tj. 37 osób 

deklarowało powrót bądź powróciło do sprawcy przemocy, a w 2015r. 17 osób w wyniku 

wielu czynników zewnętrznych zmuszonych było do ponownego zamieszkania ze sprawcą 

przemocy. 

  

Tab.7. Liczba wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu do MGKRPA w Nowej 

Sarzynie latach 2014-2015 

 2014 2015 

Ogółem: 

w tym: 

26 29 

Kobiety 3 4 

Mężczyźni 23 25 

  Źródło: Dane statystyczne MGKRPA w Nowej Sarzynie 

 

 Do Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej 

Sarzynie w 2014r. wpłynęło 26 wniosków o leczenie odwykowe dla osób uzależnionych od 

alkoholu, a w 2015r. o 3 więcej, tj. 29 wniosków (tab. nr 7).W znacznym stopniu uzależnienie 

dotyczyło mężczyzn, bo w 2014r. - 23 mężczyzn, a w 2015r. - 25.  

 O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu orzeka w postępowaniu 

nieprocesowym sąd rejonowy właściwy według zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej. 

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych i może zobowiązać osoby uzależnione od alkoholu, do poddania się leczeniu 

w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. 

 W 2014r.  Sąd Rejonowy w Leżajsku na wniosek MGKRPA w Nowej Sarzynie orzekł 

dla 20 osób leczenie odwykowe, w tym dla 1 kobiety, a w 2015r. dla 25 osób uzależnionych, 

w tym dla 3 kobiet (tab. nr 8). 

Tab.8. Liczba form leczenia orzeczona przez Sąd dla osób uzależnionych w latach 2014-2015 

 Leczenie stacjonarne Leczenie niestacjonarne 
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Ogółem 

 

W tym 

Ogółem 

 

W tym: 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

 

Kobiety Mężczyźni 

 

2014 

 

3 0 3 17 1 16 

 

2015 

 

12 2 10 13 1 12 

      Źródło: Dane statystyczne MGKRPA w Nowej Sarzynie 

ROZDZIAŁ IV 

Zasoby instytucjonalne 

Na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna działają następujące instytucje i organizacje 

realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie : 

Tab.9. Instytucje z zakresu pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie na terenie Miasta 

i Gminy Nowa Sarzyna 

Lp. Nazwa i adres placówki Rodzaj działalności 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowej Sarzynie, 

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 2 

 

Praca socjalna w rodzinach 

z problemem przemocy, pomoc 

finansowa i rzeczowa, specjalistyczne 

poradnictwo dla osób 

doświadczających przemocy, obsługa 

administracyjna Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w Nowej Sarzynie, kierowanie do 

Specjalistycznych Ośrodków 

Wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie, Ośrodków Interwencji 

Kryzysowej itp., kierowanie 

sprawców przemocy do udziału 

w programach korekcyjno-

edukacyjnych, działania informacyjne 

z zakresu przemocy w rodzinie 
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2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie;  

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 3 

Wsparcie i pomoc ofiarom przemocy, 

wsparcie prawne, psychologiczne 

i pedagogiczne, zapewnienie 

schronienia dla ofiar przemocy 

w rodzinie 

3. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kopernika1 

Pomoc osobom i rodzinom 

w przezwyciężaniu sytuacji 

kryzysowych takich jak: alkoholizm, 

narkomania, współuzależnienie 

członków rodziny 

4. Komisariat Policji 

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 3a 

Interweniowanie w rodzinach 

z problemem przemocy, w tym 

wczesne reagowanie poprzez 

wszczęcie procedury "Niebieskie 

karty" podjęcie działań 

interwencyjnych mających na celu 

odizolowanie sprawcy przemocy od 

ofiary 

5. Placówki oświatowe z terenu gminy Nowa 

Sarzyna 

Wczesne rozpoznawanie przemocy 

w rodzinie wobec dzieci, wsparcie 

pedagogiczno- psychologiczne dla 

dzieci, wczesna interwencja w sytuacji 

przemocy w rodzinie, działalność 

edukacyjna i profilaktyczna  z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, wsparcie rodziców w formie 

porad, warsztatów i konsultacji. 

6. Placówki służby zdrowia z terenu gminy 

Nowa Sarzyna 

Pomoc medyczna dla osób 

doświadczających przemocy, 

wydawanie zaświadczeń lekarskich 

w sytuacji przemocy fizycznej 

7. Organizacje pozarządowe Prowadzenie punktu konsultacyjnego 

dla osób z problemem uzależnienia, 

problemem przemocy w rodzinie, 

poradnictwo specjalistyczne, 

prowadzenie placówek wsparcia dla 

dzieci z rodzin zagrożonych bądź 

dotkniętych przemocą w rodzinie 

8. Parafie z terenu gminy Nowa Sarzyna Prowadzenie placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci z rodzin 

zagrożonych bądź dotkniętych 

przemocą w rodzinie 
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ROZDZIAŁ V 

Lokalna analiza dotycząca czynników sprzyjających i utrudniających 

skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie 

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 

 

Lokalne czynniki sprzyjające skutecznej 

pomocy osobom dotkniętym przemocą  

w rodzinie 

Lokalne czynniki utrudniające skuteczną 

pomoc osobom dotkniętym przemocą  

w rodzinie 

- interdyscyplinarna współpraca w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, udzielającego pomoc 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym 

dostępność do poradnictwa psychologicznego, 

prawnego,  grup wsparcia oraz całodobowego 

schronienia; 

- wykwalifikowana i stale doskonaląca się kadra 

instytucji pomocowych, świadcząca pomoc 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; 

- wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w 

rodzinie poprzez współpracę z asystentem 

rodziny; 

- upowszechnianie oferty pomocowej dla osób 

doświadczających przemocy poprzez lokalną 

prasę, media i ulotki; 

- funkcjonowanie czterech placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych bądź 

dotkniętych przemocą w rodzinie; 

 

 

- ukrywanie przez osoby dotknięte przemocą 

występowania aktów przemocy w rodzinie, 

niechęć do współpracy; 

- brak zaplecza zabezpieczającego egzekucję 

eksmisji sprawców przemocy w rodzinie; 

- poczucie bezkarności u osób stosujących 

przemoc w rodzinie, wynikające z niewielkiej 

liczby wyroków skazujących; 

- problemy alkoholowe członków rodziny; 

- przewlekłość postępowań w zakresie orzekania 

o przymusowym leczeniu odwykowym; 

- brak wystarczającej liczby mieszkań 

chronionych i lokali socjalnych adekwatnych do 

potrzeb; 

- trudności w komunikacji z osobami 

doświadczającymi przemocy w rodzinie w 

zakresie skutecznej współpracy na rzecz zmiany 

sytuacji w rodzinie; 

- natłok obowiązków służbowych i płynące 

zagrożenie wypaleniem zawodowym 

pracowników instytucji pomocowych; 

- brak szerszego poradnictwa i dostępności 

programów korekcyjno-edukacyjnych dla 

sprawców przemocy 
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ROZDZIAŁ VI 

 

CELE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE 

I GMINIE NOWA SARZYNA 

 

CEL GŁÓWNY: 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom 

uwikłanym w problem przemocy w rodzinie, w tym ochrona ofiar i świadków przemocy 

w rodzinie 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1.Poszerzenie wiedzy, wrażliwości i społecznej świadomości wobec zjawiska przemocy 

w rodzinie; 

2. Rozwijanie jakości systemu działań profilaktycznych w zakresie przemocy w rodzinie 

adresowanych do różnych grup społecznych; 

3. Zwiększanie dostępności i efektywności pomocy kierowanej do osób doświadczających 

przemocy w rodzinie w zależności od ich sytuacji i potrzeb poprzez rozwój różnych form 

wsparcia socjalnego, pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego,pedagogicznego, 

prawnego, medycznego, interwencji kryzysowej i psychoterapii; 

4. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; 

5.Rozwój zintegrowanego, interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, służącemu zwiększeniu skuteczności i dostępności pomocy dla rodzin dotkniętych 

przemocą w rodzinie; 
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ROZDZIAŁ VII 

Działania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna 

Działania 

 

Opis działania 

 

Wskaźniki 

 

Realizatorzy i 

Partnerzy 

 

Termin 

realizacji 

 

I. Poszerzenie wiedzy, wrażliwości i społecznej świadomości wobec zjawiska przemocy  

w rodzinie 

1. Diagnoza zjawiska 

przemocy w rodzinie 

w Mieście i Gminie 

Nowa Sarzyna, w 

tym ustalenie 

odsetka populacji 

rodzin zagrożonych 

przemocą w rodzinie 

Badanie postaw 

społecznych 

mieszkańców Miasta 

i Gminy Nowa 

Sarzyna wobec 

zjawiska przemocy w 

rodzinie 

- liczba opracowanych 

diagnoz 

-liczba 

przeprowadzonych 

sondaży, badań opinii 

społecznej,  raportów 

na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie 

Realizatorzy: UMiG, ZI, 

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, Komisariat 

Policji 

Partnerzy: ośrodki badania 

opinii, media 

2016-2020 

2. Organizowanie 

oraz 

współuczestnictwo w 

ogólnopolskich 

kampaniach 

społecznych oraz 

przedsięwzięciach 

edukacji społecznej, 

umożliwiających i 

podnoszących 

świadomość 

społeczną na temat 

zjawiska przemocy w 

rodzinie, 

promujących 

wartości  rodzinne, 

relacje oparte na 

konstruktywnych 

formach 

rozwiązywania 

konfliktów i metody 

wychowawcze 

wykluczające 

używanie przemocy 

 - organizacja  

kampanii 

kierowanych do 

różnych grup 

adresatów (osób 

doświadczających, 

stosujących i 

świadków przemocy 

w rodzinie) 

-akcje plakatowe i 

ulotkowe 

-współpraca z 

mediami lokalnymi 

- rodzaj i liczba 

materiałów 

informacyjnych 

upowszechnionych w 

ramach kampanii, 

- liczba programów 

zrealizowanych w 

ramach kampanii oraz 

grup odbiorców 

programów, 

- liczba audycji, spotów 

radiowych, artykułów 

prasowych 

Realizatorzy: UMiG, ZI, 

MGOPS, SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w 

Nowej Sarzynie, Placówki 

Oświatowe, Komisariat 

Policji 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe, parafie 

2016-2020 

II. Rozwijanie jakości systemu działań profilaktycznych w zakresie przemocy w rodzinie 

adresowanych do różnych grup społecznych 
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1. Opracowanie i 

realizacja 

programów i szkoleń 

profilaktyczno-

edukacyjnych 

mających na celu 

udzielenie 

specjalistycznej 

pomocy, zwłaszcza w 

zakresie promowania 

i wdrożenia 

prawidłowych metod 

wychowawczych w 

stosunku do dzieci w 

rodzinach 

zagrożonych 

przemocą w rodzinie 

 - programy szkoleń 

dla rodziców i 

opiekunów prawnych 

- programy szkoleń 

dla pedagogów 

szkolnych, 

nauczyciel, 

wychowawców, 

pracowników poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej w 

zakresie komunikacji 

z rodzicami w 

kontekście 

przeciwdziałania 

przemocy wobec 

dzieci 

-liczba podmiotów 

realizujących programy 

profilaktyczne, 

- liczba programów, 

szkoleń 

- liczba uczestników 

programów 

Realizatorzy: UMiG, ZI, 

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA 

 

Partnerzy :Poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna w Leżajsku, 

organizacje pozarządowe, 

parafie 

2016-2020 

2. Programy 

edukacyjne 

ukierunkowane  na 

rozwój umiejętności 

wychowawczych 

rodziców. 

- prowadzenie 

poradnictwa 

specjalistycznego, 

szkoleń służących 

wzmocnieniu 

opiekuńczych i 

wychowawczych 

kompetencji rodziców 

w rodzinach 

zagrożonych 

przemocą w rodzinie 

-liczba realizowanych 

programów, szkoleń 

-liczba udzielonych 

porad 

- liczba uczestników 

Realizatorzy: UMiG, ZI, 

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA , 

Partnerzy :Poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna w Leżajsku, 

organizacje pozarządowe, 

parafie 

2016-2020 

III. Zwiększanie dostępności i efektywności pomocy kierowanej do osób doświadczających 

przemocy w rodzinie w zależności od ich sytuacji i potrzeb poprzez rozwój różnych form 

wsparcia socjalnego, pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego,pedagogicznego, 

prawnego, medycznego, interwencji kryzysowej i psychoterapii 

1. Udzielanie pomocy 

i wsparcia osobom 

doznającym 

przemocy w rodzinie 

w formie 

poradnictwa 

medycznego, 

socjalnego, 

pedagogicznego, 

prawnego, 

zawodowego i 

rodzinnego 

pozostającym w 

środowisku 

zamieszkania 

-poradnictwo prawne, 

psychologiczne, 

rodzinne, terapie 

-praca socjalna w 

ramach działań 

statutowych MGOPS 

-podejmowanie 

procedury 

"Niebieskie Karty", w 

tym interwencja 

kryzysowa 

-prowadzenie działań 

interwencyjnych, 

informacyjnych i 

doradczych w 

zakresie 

rozwiązywania 

- liczba i rodzaj  

udzielonych porad , 

- liczba podjętych 

interwencji 

kryzysowych, 

- liczba sporządzonych 

„ Niebieskich Kart”, - 

liczba, rodzaj 

zrealizowanych 

programów, 

- liczba rodzin , 

w których skutecznie 

rozwiązano problem 

przemocy 

Realizatorzy: UMiG, ZI, 

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA , 

Komisariat Policji, SOW dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe 

2016-2020 
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problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

-diagnostyka, 

interwencja, 

zabezpieczenie 

odpowiednich 

warunków do 

przesłuchań i pomoc 

dzieciom - ofiarom i 

świadkom przemocy 

w rodzinie 

2. Udzielanie pomocy 

osobom 

doświadczającym 

przemocy w rodzinie 

zmuszonym do 

opuszczenia miejsca 

zamieszkania 

- udzielenie 

bezpiecznego 

schronienia dla ofiar i 

(dzieci) świadków 

przemocy w rodzinie 

-zapewnienie 

stacjonarnej pomocy 

specjalistycznej 

- liczba osób , którym 

udzielono schronienia 

ze względu na przemoc  

w rodzinie , 

-liczba dzieci 

krzywdzonych 

skierowanych do opieki 

zastępczej, 

- liczba i formy 

pomocy 

specjalistycznej 

udzielonej ofiarom 

przemocy w rodzinie 

- liczba rodzin , w 

których skutecznie 

rozwiązano problem 

przemocy 

Realizatorzy: ZI, MGOPS 

 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe 

2016-2020 

3.Tworzenie 

warunków 

umożliwiających  

osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie 

otrzymanie w 

pierwszej kolejności 

mieszkań socjalnych  

- uwzględnianie 

sytuacji rodzinnej 

związanej z 

doświadczaniem 

przemocy w rodzinie 

w postępowaniu 

administracyjnym 

UMiG przy 

podejmowaniu 

decyzji dotyczącej 

przyznania lokali 

socjalnych 

-pomoc prawna, 

socjalna w zakresie 

dochodzenia praw 

alimentacyjnych, 

majątkowych, w tym 

mieszkaniowych 

-liczba mieszkań 

socjalnych 

przyznanych osobom 

dotkniętym przemocą 

w rodzinie 

-liczba osób objętych 

pracą socjalną, 

poradnictwem 

prawnym, w zakresie 

zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych w 

wyniku doświadczanej 

przemocy w rodzinie 

Realizatorzy: UMiG, 

MGOPS 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe 

2016-2020 
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4.Opracowanie i 

realizacja 

programów 

terapeutycznych oraz 

zajęć edukacyjnych 

kierowanych do osób 

dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

-poradnictwo prawne, 

psychologiczne i 

rodzinne 

-realizacja 

programów 

terapeutycznych, w 

tym grup wsparcia, 

psychoterapii dla 

osób 

doświadczających 

przemocy w rodzinie  

 

-liczba programów 

terapeutycznych dla 

osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

-liczba osób 

dotkniętych przemocą 

w rodzinie 

uczestniczących w 

zajęciach 

-liczba osób, które 

ukończyły programy 

terapeutyczne 

-liczba grup wsparcia, 

grup samopomocowych 

 

Realizatorzy:  MGOPS, 

Placówki Oświatowe, 

MGKRPA , Komisariat 

Policji, SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w 

Nowej Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe 

2016-2020 

IV. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

 

1.Podejmowanie 

działań 

interwencyjnych 

wobec osób 

stosujących przemoc 

w rodzinie 

właściwych służb w 

sytuacji 

występowania 

przemocy w rodzinie 

-stosowanie 

procedury  

"Niebieskie Karty" 

przez podmioty 

uprawnione 

-współpraca 

pomiędzy organami 

wymiaru 

sprawiedliwości a 

instytucjami 

realizującymi zadania 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

poprzez wymianę 

informacji o osobach 

stosujących przemoc 

w rodzinie 

-liczba sporządzonych 

formularzy "Niebieska 

Karta-A" przez 

przedstawicieli 

poszczególnych 

podmiotów 

uprawnionych do 

wszczęcia procedury 

-liczba wniosków 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

do Prokuratury/KP w 

związku z 

podejrzeniem 

przestępstwa z art. 

207§1kk w ramach 

procedury "Niebieskie 

Karty" 

-liczba wniosków 

Komisariatu Policji do 

Prokuratury z aktem 

oskarżenia w związku z 

podejrzeniem 

przestępstwa z art. 

207§1kk osoby 

stosującej przemoc w 

rodzinie 

Realizatorzy: ZI, MGOPS, , 

Komisariat Policji, Sąd 

Rejonowy w Leżajsku, 

Prokuratura Rejonowa w 

Leżajsku 

 

2016-2020 
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-liczba wniosków 

Prokuratury do Sądu o 

zarządzenie wykonania 

kary pozbawienia 

wolności wobec osoby 

już karanej za  przemoc 

w rodzinie, 

naruszającej ponownie 

porządek prawny w 

postaci stosowania 

przemocy 

2.Realizowanie 

wobec osób 

stosujących przemoc 

w rodzinie do 

programów 

korekcyjno-

edukacyjnych 

zmierzających do 

zaprzestania 

przemocy w rodzinie 

- kierowanie oraz 

monitorowanie osób 

stosujących przemoc 

w rodzinie w 

programie 

korekcyjno-

edukacyjnym dla 

sprawców przemocy 

-współpraca 

podmiotów 

realizujących 

oddziaływania 

korekcyjno-

edukacyjne z 

kuratorami 

sądowymi, członkami 

grup roboczych oraz 

innymi podmiotami 

kierującymi osoby do 

programu w zakresie 

monitoringu 

skuteczności w/w 

odziaływań 

-liczba realizowanych 

programów 

korekcyjno-

edukacyjnych 

-liczba osób biorących 

udział w programach 

-liczba osób biorących i 

kończących programy 

korekcyjno-edukacyjne 

 

Realizatorzy: ZI, MGOPS, 

PCPR w Leżajsku 

Partnerzy: Sąd Rejonowy w 

Leżajsku 

 

2016-2020 

 

V.Rozwój zintegrowanego, interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, służącemu zwiększeniu skuteczności i dostępności pomocy dla rodzin dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

1. Organizowanie 

specjalistycznych 

szkoleń i konferencji 

dla pracowników 

służb, instytucji i 

organizacji w 

zakresie 

problematyki 

przeciwdziałania 

przemocy społecznej, 

policji, oświaty,  

służby zdrowia,  

instytucji wymiaru 

sprawiedliwości, 

kuratorów 

sądowych. 

- szkolenia ZI oraz 

grup roboczych 

- szkolenia grup 

zawodowych 

zajmujących się 

przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie 

- organizowanie 

spotkań, seminariów, 

konferencji służących 

rozwojowi 

współpracy i 

wymianie 

doświadczeń w 

- liczba szkoleń, 

spotkań, seminariów, 

konferencji, 

- liczba przeszkolonych 

zespołów 

interdyscyplinarnych, 

- liczba uczestników 

szkoleń w podziale na 

grupy zawodowe 

Realizatorzy: UMiG, ZI, 

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA , 

Komisariat Policji, SOW dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy : Sąd Rejonowy w 

Leżajsku, Prokuratura 

Rejonowa w Leżajsku 

 

2016-2020 
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ramach budowania 

systemu 

2. Superwizowanie 

pracy realizatorów 

zadań systemu 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

- przeprowadzenie 

superwizji w 

placówkach pomocy 

społecznej 

-współpraca z innymi 

podmiotami systemu 

w sprawie superwizji 

- liczba podmiotów, w 

których prowadzono 

superwizję, 

- liczba uczestników 

superwizji 

Realizatorzy: UMiG, ZI, 

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA , 

Komisariat Policji, SOW dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe 

2016-2020 

3. Działalność 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

oraz grup roboczych 

w odniesieniu do 

potrzeb rodziny z 

problemem 

przemocy 

-funkcjonowanie 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

-obsługa 

organizacyjno-

techniczna Zespołu 

-zawieranie 

porozumień z 

przedstawicielami 

nowych podmiotów 

w pracach ZI i grup 

roboczych w 

zależności od potrzeb 

rodzin z problemem 

przemocy 

- liczba członków 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego i 

podmiotów, które oni 

reprezentują, 

- liczba grup roboczych 

i ich spotkań na terenie 

Miasta i Gminy Nowa 

Sarzyna 

- liczba spraw nad 

którymi pracował 

Zespół 

Interdyscyplinarny i 

grupy robocze, 

- liczba zawartych 

porozumień w sprawie 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego i 

grup roboczych 

Realizatorzy: UMiG, ZI, 

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA , 

Komisariat Policji, SOW dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe, Sąd Rejonowy 

w Leżajsku, Prokuratura 

Rejonowa w Leżajsku 

2016-2020 

4.Wdrożenie 

procedur współpracy 

służb, instytucji i 

organizacji 

zajmujących się 

przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie 

- organizowanie 

szkoleń, spotkań  w 

sprawie procedur 

-zaangażowanie do 

tworzenia i wdrażania 

procedur współpracy  

w szczególności 

placówek służb 

zdrowia i oświaty 

- liczba podmiotów 

stosujących 

ujednolicone procedury 

udzielanej pomocy 

ofiarom, świadkom i 

sprawcom przemocy ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

procedury „Niebieskiej 

Karty”, 

- liczba interwencji w 

przypadku przemocy w 

rodzinie, w tym 

przypadków, których 

zastosowano ustalone 

procedury, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

„Niebieskiej Karty” 

Realizatorzy: UMiG, ZI, 

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA , 

Komisariat Policji, SOW dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe, Sąd Rejonowy 

w Leżajsku, Prokuratura 

Rejonowa w Leżajsku 

2016-2020 
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5. Aktualizacja i 

udostępnienie 

zainteresowanym 

służbom, 

instytucjom, 

organizacjom oraz 

mieszkańcom Miasta 

i Gminy Nowa 

Sarzyna informacji o 

zjawisku przemocy w 

rodzinie i zasobach 

systemu 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

a także 

monitorowanie 

realizacji Programu 

-audycje, artykuły 

prasowe 

-informatory 

-konferencje, 

spotkania 

- liczba audycji, 

artykułów, czas 

antenowy, 

- liczba konferencji, 

spotkań, liczba 

uczestników, 

- liczba informatorów 

Realizatorzy: UMiG, ZI, 

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA , 

Komisariat Policji, SOW dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe, Sąd Rejonowy 

w Leżajsku, Prokuratura 

Rejonowa w Leżajsku 

2016-2020 

6. Rozwój otwartej 

na nowych członków 

lokalnej koalicji na 

rzecz pomocy 

osobom 

doświadczających 

przemowy w rodzinie 

i wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

instytucjonalnych 

systemu w 

interdyscyplinarnym, 

kompleksowym 

rozwiązywaniu 

problemów 

przemocy w rodzinie. 

-organizowanie 

publicznych spotkań, 

debat i paneli 

dyskusyjnych 

- liczba wspólnych 

inicjatyw, spotkań 

interdyscyplinarnych, 

dyskusji i debat 

Realizatorzy: UMiG, ZI, 

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA , 

Komisariat Policji, SOW dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe, osoby 

prywatne, Sąd Rejonowy w 

Leżajsku, Prokuratura 

Rejonowa w Leżajsku 

2016-2020 

ROZDZIAŁ VIII 

FINANSOWANIE 

 Finansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2016 – 2020 

odbywać się będzie w ramach środków pochodzących z budżetu Miasta i Gminy Nowa 

Sarzyna, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskiwanych z innych źródeł. 

ROZDZIAŁ IX 

MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 Za monitorowanie Programu odpowiadać będzie Miejsko-Gminny Ośorodek Pomocy 

Społecznej w Nowej Sarzynie w porozumieniu z Zespołem Interdyscyplinarnanym ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Nowej Sarzynie. Stały, coroczny monitoring 
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Programu mają na celu sprawdzanie efektywności prowadzonych działań, podejmowanych 

zadań i sposobów ich realizacji, by w konsekwencji zwiększać efektywność pracy 

poszczególnych jednostek w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie. Ważna jest szybkość 

reagowania na ujawniane przypadki przemocy w rodzinie, odpowiednie reagowanie   

rodzinie, łagodzic jej skutki, a także podnosić świadomośc społeczną w tym zakresie. 

 Sprawozdanie z realizacji Programu składać będzie Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie do dnia 31 marca każdego roku do Burmistrza Miasta 

i Gminy Nowa Sarzyna. 

 


