
 str. 0 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Jej Ofiar w Gminie Walim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE 

I OCHRONY JEJ OFIAR  

W GMINIE WALIM 

na lata 2011-2015 

 
 

2011 

 



 str. 1 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Jej Ofiar w Gminie Walim 

Spis treści 
 

 

 

I. Wprowadzenie ............................................................................................................................. 2 

1. Podstawa prawna ...................................................................................................................... 2 

1.1. Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ......................................... 2 

2. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie ........................................................................ 2 

2.1. Rodzaje przemocy ................................................................................................................. 3 

2.2. Główne źródła przemocy ....................................................................................................... 3 

II. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Walim ....................................................... 4 

III. Wnioski i zalecenia ................................................................................................................... 7 

1. Adresaci programu ................................................................................................................... 7 

2. Realizatorzy programu .............................................................................................................. 8 

3. Cele programu .......................................................................................................................... 9 

4. Oczekiwane efekty programu.................................................................................................. 14 

5. Monitorowanie realizacji programu ........................................................................................ 14 

6. Źródła finansowania ............................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 str. 2 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Jej Ofiar w Gminie Walim 

I. Wprowadzenie 
1. Podstawa prawna 

Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest tworzenie 

warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie 

występowaniu postaw i zachowań aspołecznych, grożących patologiami, w tym przemocą domową. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Jej Ofiar dla Gminy Walim na 

lata 2011 – 2014 został opracowany z godnie z: 

 Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r., a także ustawą z dnia 

10 czerwca 2010 r., o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

  Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym  

 Kodeksem Karnym i Kodeksem Postępowania Karnego 

 Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - z dnia 26 października 

1982 r. 

 Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii - z dnia 29 lipca 2005 r. 

 Ustawą o pomocy społecznej - z dnia 12 marca 2004 r. 

 Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walim (opracowaną w wyniku 

podjęcia uchwały nr XXIX/169/2008 Rady Gminy Walim z dnia 29 grudnia 2008 roku) 

  Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych 

  Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

1.1. Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, 

poz. 1493) nakłada na samorządy gmin w tym obszarze następujące zadania: 

 tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

 opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

 prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. 

Wynika to głównie z ich znajomości specyfiki miejscowych uwarunkowań, dzięki czemu mogą  

w sposób skuteczny przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie.  

2. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie 

Przemoc w rodzinie – zwana także potocznie przemocą domową - wedle art. 2 ustawy  z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 

to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do 
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ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, 

konkubin, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku 

przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także innych osób 

wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności 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. 

2.1. Rodzaje przemocy 

Na przemoc w rodzinie składają się zwykle pewne charakterystyczne czynności:  

1. Przemoc fizyczna – popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, 

policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, 

ciskanie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie  

w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy itp. 

2.  Przemoc psychiczna – wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych 

poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie 

choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi 

osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna 

(wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp. 

3. Przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych 

pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy 

współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych partnera itp. 

4. Przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy 

zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny itp. 

Najważniejszą cechą przemocy w rodzinie jest długotrwałość oddziaływań skutków jej doznania, 

a także, poprzez ścisłe relacje między członkami tej samej rodziny, tendencja do przenoszenia skutków 

tych oddziaływań z pokolenia na pokolenie. 

2.2.  Główne źródła przemocy 

Za główne czynniki środowiskowe, sprzyjające zachodzeniu zjawiska przemocy w rodzinie,  

uznaje się: 

1. Ubóstwo i bezrobocie – stwierdzono ścisły związek między niskim materialnym poziomem 

życia rodzin a częstością występowania w nich zjawiska przemocy domowej; opisano również 
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wiele mechanizmów psychologiczno-kulturowych sprzyjających powstawaniu aktów przemocy 

w okolicznościach załamania finansowego, utraty pracy itp. 

2. Alkoholizm – okazuje się, że 79% wszystkich sprawców przemocy w rodzinie w Polsce 

dokonywało aktów przemocy będąc pod wpływem napojów alkoholowych 

3. Niskie wykształcenie i świadomość społeczno - kulturowa – czynniki te sprzyjają przede 

wszystkim bezrefleksyjnemu akceptowaniu a często także powielaniu zachowań występujących 

w domu rodzinnym, potęgując i przenosząc z pokolenia na pokolenie skutki przemocy; duże 

znaczenie ma również fakt, iż osoby z niskim wykształceniem łatwiej godzą się z rolą ofiary, 

ulegając stereotypom. 

Pomimo szerokich zarówno ogólnopolskich jak również lokalnych działań informacyjnych 

wpływających na zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej przemocy, tylko bardzo 

zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim 

organom. 

II. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Walim 

Na potrzeby niniejszego Programu w okresie od 2 do 10 czerwca 2011 r. na terenie Gminy Walim 

przeprowadzono szczegółową diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie w oparciu o zrealizowane 

badania typu ankietowego, konsultacji z przedstawicielami samorządu, oświaty i pomocy społecznej 

oraz diagnozę środowiskową. Z zastosowaniem reprezentatywnego doboru próby, o wypełnienie 

ankiet proszono wszystkich dorosłych mieszkańców Gminy Walim odwiedzających w trakcie 

realizacji diagnozy Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej lub Urząd Pracy. Uzyskano zwrot 65 

ankiet, co uznaje się za wynik zadowalający. W przypadku uczniów, ankiety zrealizowano wśród 

wszystkich począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż, obecnych na zajęciach 

szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jugowicach oraz Zespole Szkół w Walimiu w dniu 

badania – uzyskana liczba ankiet (205) w zestawieniu z ogólną liczbą uczniów w ww. grupie wiekowej 

(236) świadczy o przebadaniu 86% całej populacji. 

Z analizy danych wynika iż, w Gminie Walim zamieszkuje na dzień 01.07.2011 r. 5749 

mieszkańców (dane z ewidencji ludności). 

Według danych z Komisariatu Policji w Głuszycy w 2009 roku sporządzono 11 „Niebieskich 

Kart”
1
 z czego w 10 przypadkach sprawcami byli mężczyźni a w jednym kobieta, w 2010 roku 

                                                
1
 1 Procedura działania w przypadku interwencji wobec przemocy domowej stosowana przez Policję, Ośrodek 

Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Regulacje Prawne: 

Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania 

interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazwą „Niebieskie Karty”, Ustawa o pomocy społecznej 
z 12 marca 2004 roku. 
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sporządzono 13 „Niebieskich Kart” dotyczących podejrzenia o przemoc domową, gdzie sprawcami 

byli wyłącznie mężczyźni.  

Ze stwierdzonych przez lekarzy ogółem 17 przypadków przemocy za okres od sierpnia 2010 do 

maja 2011 roku, tylko wobec jednego przypadku wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu w roku 2010 z różnych form wsparcia skorzystało 733 

osób. Oznacza to, że pomocą objętych było w roku 2010 ponad 12% mieszkańców Walimia. Spośród 

podopiecznych OPS dla 39 rodzin ze stwierdzonym występowaniem przemocy za okres od lipca 2009 

do lipca 2010 założono 27 „Niebieskich Kart”, natomiast za okres od sierpnia 2010 do maja 2011 roku 

przy stwierdzonych 22 przypadkach wszczęto 13 procedur „Niebieskiej Karty”. Również znaczny 

odsetek rodzin z problemem przemocy kierowano na konsultację terapeutyczną (18 za pierwszy i 9 za 

drugi okres), podejmowano również współpracę z kuratorem, sądem rejonowym lub rodzinnym 

(odpowiednio 9 i 5 rodzin) i policją (9 i 3 rodziny), zaś tylko w trzech przypadkach zdecydowano się 

na umieszczenie ofiary przemocy w placówce opiekuńczo-wychowawczej bądź schronisku. 

Z analizy danych uzyskanych z badań ankietowych ustalono że, ponad 50% ankietowanych 

dorosłych mieszkańców Gminy Walim potwierdziło, iż było lub jest ofiarą przemocy, a 38% przyznaje 

się do doznawania przemocy w trybie powtarzającym się lub stałym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Częstotliwość stosowania przemocy wobec respondentów – badania własne 2011 r. 
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Jako główne źródło przemocy 87% osób zaznaczyło alkohol, w dalszej kolejności narkotyki 63%, 

nieumiejętność radzenia sobie ze stresem 57%, zła sytuacja życiowa (związana głównie  

z bezrobociem) 55%. 

 

Wykres 2. Główne źródło przemocy wg. mieszkańców Gminy Walim – badania własne 2011 r. 

 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy w szkołach ustalono, iż spośród 205 uczniów z Gminy 

Walim, 26 przyznało się do doznawania fizycznej przemocy od rodziców lub opiekunów (12,7%), 43 

przyznało się do doznawania przemocy od rodzeństwa lub kuzynostwa, z tej grupy 10 uczniów 

przyznało się do doznawania przemocy również od rodziców lub opiekunów, a więc 33 uczniów, w 

domu których nie występuje ten problem, i tak pada ofiarą przemocy rodzinnej – ze strony rodzeństwa 

lub kuzynostwa. Łączna liczba uczniów deklarujących doznawanie przemocy w środowisku 

rodzinnym wynosi zatem 59, co oznacza, że 28,8% uczniów doznaje różnych form fizycznej przemocy 

od bliższej i dalszej rodziny. Aż 33 uczniów (16%) na pytanie o miejsca, gdzie najczęściej dochodzi 

do przemocy wskazuje środowisko rodzinne, najczęstsza w pozarodzinnych kontaktach rówieśniczych 

–102 uczniów wskazało na szkołę, 78 na podwórko, 68 na „drogę do szkoły”, 10 na inne miejsca 

spotkań. Z zebranych danych wynika, że 56% uczniów doświadczyło poważniejszych postaci 

fizycznej przemocy, z wymienionych jako „bicie”, „kopanie”, „policzkowanie” i „duszenie”. Ponad 

25% ankietowanych dorosłych wciąż uznaje „kary cielesne, np. klapsy, za skuteczną metodę 

wychowawczą wobec dzieci”. 
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Uczniowie twierdzą, iż główną przyczyną zachowań agresywnych jest alkohol i bieda. Na otwarte 

pytanie ankietowe skierowane do uczniów, „co jest według Ciebie główną przyczyną przemocy?”, 

14% przebadanych (N=205) uczniów wskazało w odpowiedzi na picie alkoholu, cytaty m.in.: 

– „alkohol, który spożywa moja rodzina”,  

- „najczęściej przemoc pojawia się wtedy, kiedy rodzice są alkoholikami. Dzieci nie są wtedy 

niczemu winne”,  

- „główną przyczyną przemocy jest to, że jeden się uprze, zacznie wariować itp., a później, gdy 

druga osoba mówi mu co głupiego robi, zaczyna się denerwować, pić”,  

- „według mnie główną przyczyną przemocy jest: ciągłe granie na komputerze, palenie papierosów 

i picie alkoholu”, 

- „alkohol albo brak pieniędzy na alkohol”, 

- „picie wódki, browarów i w ogóle pijaństwo, albo dorośli często mają jakieś problemy i biją za to 

dzieci”. 

 

Rodziny dotknięte przemocą są bardzo niechętne do rozpoczęcia procedury „ Niebieskiej Karty”. 

Wskutek dziedziczenia zachowań w rodzinie, skłonność do stosowania przemocy przejmują dzieci  

z tego środowiska, realizując te zachowania przede wszystkim we własnej grupie rówieśniczej,  

w szkole i na podwórku. W związku z tym o wiele większy odsetek uczniów doznaje przemocy niż 

wynikałoby to z odsetka dorosłych mieszkańców, akceptujących różne jej postacie.  

Problem przemocy wymaga podjęcia szerokiego, zorganizowanego i zaplanowanego na wiele 

lat programu przeciwdziałania. Zmniejszenie rozmiarów przemocy w polskich rodzinach i pomaganie 

ofiarom jest nadrzędnym celem, który powinien łączyć działania różnych organizacji.  

III. Wnioski i zalecenia 
1. Adresaci programu 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Jej Ofiar skierowany jest przede 

wszystkim do:  

 ofiar przemocy w rodzinie (w tym; dzieci, współmałżonków, partnerów w związkach 

nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych), 

 sprawców przemocy w rodzinie, 

 świadków przemocy w rodzinie, 

 przedstawicieli władz lokalnych, 

 przedstawicieli instytucji służb pracujących z dziećmi (nauczyciele, pedagodzy, pracownicy 

socjalni, policjanci, księża, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, pracownicy służby zdrowia). 
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Utworzenie więc jednolitego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest niezbędne dla 

utworzenia regularnej współpracy wielu instytucji i organizacji, wynika też z opisanej  

w ustawodawstwie misji samorządu lokalnego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych 

oraz konieczności podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie. Pełna realizacja 

wyznaczonych celów jest uzależniona od stopnia zaangażowania tych podmiotów w stworzenie 

systemu umożliwiającego rodzinie uzyskanie specjalistycznego wsparcia i niezbędnej pomocy, by 

sama stawała się niezależna, wydolna i zaradna. 

2. Realizatorzy programu 

Realizatorami Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Jej Ofiar w Gminie 

Walim na lata 2011-2015+ są następujące instytucje: 

1. Urząd Gminy w Walimiu 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walimiu 

4. Placówki oświatowo-wychowawcze, takie jak: 

a) szkoły 

b) przedszkola 

c) Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu ze świetlicami wiejskimi i środowiskowymi 

d) Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu 

5. Placówki Opieki Zdrowotnej 

6. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu – Wydział Rodzinny i Nieletnich 

7. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu 

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu 

9. Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu, Komisariaty Policji na terenie gminy 

10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu 

11. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu 

12. Kościoły i organizacje religijne 

13. Organizacje pozarządowe  zajmujące się profilaktyką 

14. ZHP Hufiec w Wałbrzychu 

15. Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym w Walimiu 

 

 

 

 



 str. 9 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Jej Ofiar w Gminie Walim 

3. Cele programu 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU 

 

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu 

interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA 

1. Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów 

 Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

 

Cel powołania zespołu: szybkie, skuteczne oraz interdyscyplinarne podejmowanie działań 

zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także 

planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb. 

 Poszerzenie poradnictwa dla ofiar przemocy domowej 

Cel realizacji zadania: wsparcie prawne i psychologiczne ofiar przemocy, działania 

korekcyjno-edukacyjne oraz wsparcie psychologiczne sprawców przemocy domowej. 

 

2. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego 

 Przygotowanie i udostępnienie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym 

Cel realizacji zadania: ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu 

przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy na temat 

przemocy domowej. 

 

 Promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz sposobów 

radzenia sobie z agresją i złością 

Cel realizacji zadania: nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie  

z agresją. 

 

3. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się  

z problematyką przemocy w rodzinie 

 Udział osób i grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania 

przemocy 

Cel realizacji zadania: podniesienie poziomu wiedzy różnych grup zawodowych stykających 

się z problematyką przemocy, profesjonalne przygotowanie poszczególnych grup do realizacji 

działań pomocowych. 

 

 

 



 str. 10 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Jej Ofiar w Gminie Walim 

Tabela 1. Cele, zadania, działania, jednostki odpowiedzialne za realizację zadania i wskaźniki realizacji 

Cel główny 

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych  

bądź uwikłanych w przemoc 

Cel szczegółowy 

Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów 

l.p. Zadania Działania Jednostki odpowiedzialne 

za realizację  

Wskaźnik realizacji 

1 Powołanie 

Interdyscyplinarnego 

Zespołu do spraw 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

który składał się 

będzie z grupy 

specjalistów 
reprezentujących 

instytucje wchodzące 

w skład lokalnego 

systemu 

przeciwdziałania 

przemocy – 

przedstawicieli 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 

Walimiu, Gminnej 

Komisji 
Rozwiązywania 

kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy  Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Przewodniczący Zespołu  

Interdyscyplinarnego wraz  

z przedstawicielami instytucji 

będących członkami Zespołu  

 liczba rozpatrzonych spraw dotyczących 
przemocy domowej, 

 liczba zrealizowanych działań 

pomocowych, interwencji 

przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej 

 i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie 

przemocy 

wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar 

 i sprawców przemocy oraz opracowanie adekwatnej strategii 
postępowania 

kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich 

specjalistów 

monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do 

przemocy, a w szczególności uruchamianie współpracy między 

różnymi instytucjami pomocowymi 

zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą 

„Niebieskiej Karty”, promowanie i realizacja „Niebieskiej Karty” 

gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy 

rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej 
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Problemów 

Alkoholowych, 

Komisariatu Policji, 

oświaty, ochrony 

zdrowia, organizacji 

pozarządowych. 

 

rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz 

możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym 

prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec 

rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych 

działań (sprawozdawczość) 

występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu 

popełnienia czynów określonych w art. 2 § 2 Ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

2 

Poszerzenie 

poradnictwa dla ofiar 

przemocy domowej 

 

udzielanie wsparcia emocjonalnego  Zespół Interdyscyplinarny 

 OPS 

 Komisariaty Policji 

 Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 PCPR w Wałbrzychu 

 Szkoły 

 Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Wałbrzychu 

 Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Wałbrzychu 

 Organizacje pozarządowe  
zajmującymi się profilaktyką 

 ZHP Hufiec w Wałbrzychu 

 Punkt Konsultacyjny dla osób  
z problemem alkoholowym  

w Walimiu 

 

 

 

 

 

 

 liczba porad udzielonych ofiarom 
przemocy, 

  liczba sprawców przemocy objętych 
działaniami terapeutycznymi, 

  liczba rodzin objętych działaniami 
pomocowymi, interwencjami 

udzielanie wsparcia psychologicznego i prawnego 

udzielanie wsparcia socjalnego 

określenie sposobu rozwiązania problemów związanych  

z przemocą, dotyczących indywidualnych środowisk 

kierowanie na grupy wsparcia ofiar przemocy 

praca socjalna z osobami doznającymi przemocy 

udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach 
udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy 

udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach 

realizujących programy terapeutyczno – korekcyjne wobec 

sprawców przemocy 
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Cel szczegółowy 

Systematyczna edukacja środowiska lokalnego 

3 Przygotowanie  
i udostępnianie 

materiałów  

o charakterze 

informacyjnym  

i edukacyjnym 

 

utworzenie gablot (miejsc) informacyjnych w Urzędzie Gminy, 
Ośrodku Pomocy Społecznej, Komisariacie Policji, Ośrodku 

Kultury Sportu i Rekreacji, szkołach i placówkach opieki 

zdrowotnej oraz systematyczne aktualizowanie umieszczonych  

tam informacji, 

 

Koordynator Wójta ds. 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

 Urząd Gminy w Walimiu 

 OPS 

 Szkoły 

 Przedszkola 

 Centrum Kultury i Turystyki  
w Walimiu ze świetlicami 

wiejskimi i środowiskowymi 

 Placówki Opieki Zdrowotnej 

 PCPR w Wałbrzychu 

  Komisariaty Policji  

 Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Wałbrzychu 

 Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Wałbrzychu 

 Organizacje pozarządowe  
zajmujące się profilaktyką 

 ZHP Hufiec w Wałbrzychu 

 Punkt Konsultacyjny dla osób 

 z problemem alkoholowym  

w Walimiu 

 

 liczba utworzonych gablot (miejsc) 
informacyjnych, 

  ilość rozpowszechnionych materiałów  
o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 

rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy 

rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów 

profilaktycznych, 

udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. 

umieszczanie informacji na stronach internetowych Gminy Walim  

i jej jednostek organizacyjnych 

4 Promowanie 

efektywnych 
sposobów 

rozwiązywania 

konfliktów w rodzinie 

oraz sposobów 

radzenia sobie  

z agresją i złością 

kierowanie na grupy wsparcia ofiar przemocy  Zespół Interdyscyplinarny 

 OPS 

 Szkoły 

 Przedszkola 

 PCPR w Wałbrzychu 

 Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Wałbrzychu 

 liczba zrealizowanych programów 
profilaktycznych, 

  liczba zrealizowanych form aktywnego 
spędzania czasu wolnego, 

  liczba udzielonych porad 
psychologicznych i prawnych, 

  ilość przeprowadzonych terapii. 

prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach  
i świetlicach środowiskowych 

realizacja szkolnych programów profilaktyki przemocy 
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wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących 

zachowania bez agresji, 
 Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Wałbrzychu 

 Organizacje pozarządowe  
zajmujące się profilaktyką 

 ZHP Hufiec w Wałbrzychu 

 Punkt Konsultacyjny dla osób  
z problemem alkoholowym  

w Walimiu 

 Centrum Kultury i Turystyki  
w Walimiu ze świetlicami 

wiejskimi i środowiskowymi 

 Centrum Sportu i Rekreacji  

w Walimiu 
 

konsultacje z psychologiem 

terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 

uczestnictwo w spotkaniach grupy AA oraz grupy terapeutycznej. 

Cel szczegółowy 

Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie  

5 Udział osób i grup 
zawodowych  

w specjalistycznych 

szkoleniach z zakresu 

przeciwdziałania 

przemocy 

 

gromadzenie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych 
dotyczących zjawiska przemocy domowej oraz ich realizacja 

 Zespół Interdyscyplinarny 

 Wszystkie instytucje realizujące 
Program Przeciwdziałania  

Przemocy w Rodzinie I 

Ochrony Jej Ofiar w Gminie 

Walim na lata 2011-2014 

 liczba przeszkolonych osób, 

  ilość sfinansowanych szkoleń. 

Organizowanie spotkań mających na celu wymianę wiedzy  

i doświadczeń między pracownikami różnych instytucji 

wchodzących w skład lokalnego systemu przeciwdziałania 

przemocy 

Współpraca pomiędzy pracownikami służb, instytucji i, 

organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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4. Oczekiwane efekty programu 

1) Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 

2) spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie 

3) zwiększenie wrażliwości społecznej wobec aktów przemocy, 

4) podwyższenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie; 

5) zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, 

6) zwiększenie skuteczności oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie, 

7) zmniejszenie skutków psychologicznych wynikających z przemocy, 

8) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemoc, 

9) nabycie umiejętności asertywnych zachowań przez osoby i rodziny dotknięte bądź 

zagrożone zjawiskiem przemocy domowej. 

5. Monitorowanie realizacji programu 

Monitorowanie powinno się odbywać na podstawie osiąganych wskaźników, w oparciu  

o informacje uzyskiwane od realizatorów poszczególnych działań. Program jest dokumentem 

otwartym, w którym na podstawie oceny efektów wdrażania działań możliwe jest dokonywanie 

zmian i uzupełnień w trakcie całego okresu realizacji. Monitorowanie Programu powinno 

rozpocząć się od 2012 roku i trwać aż do jego zakończenia w 2014 r. 

6. Źródła finansowania 

Działania podejmowane w ramach realizacji programu, związane z osiąganiem 

wyznaczonych celów, finansowane będą ze środków budżetu gminy i ochrony zdrowia 

przeznaczonych na pomoc społeczną. Przewiduje się również współudział w finansowaniu ww. 

działań ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł (m.in. środki z Unii 

Europejskiej w ramach działań wspólnotowych). 

 


