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1. Wprowadzenie 

 

Rodzina to jedna z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka.  

W rodzinie bowiem przychodzimy na świat, zdobywamy pierwsze 

doświadczenia, dojrzewamy i dorastamy, przede wszystkim zaś uczymy się 

kochać i jak być kochanym. To ona kształtuje naszą osobowość, charakter, 

wartości,  poglądy. Nie bez powodu więc większość z nas kojarzy dom rodzinny 

z miłością, bezpieczeństwem, opieką i wsparciem. Jej wartości nie da się 

przecenić, a znaczenia wyolbrzymić, jest czymś tak naturalnym  

i powszechnym, że trudno nam sobie bez niej wyobrazić życia społecznego. 

Bardziej niepokoi sytuacja, gdy rodzina przestaje spełniać swoje podstawowe 

funkcje. Dzieje się tak w szczególności gdy zachowania poszczególnych 

członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi            

i moralnymi oraz z oczekiwaniami społecznymi. 

Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. 

Liczba wniosków kierowanych corocznie do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych o sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia, liczba 

sytuacji, w których doszło do rejestracji zdarzenia w procedurze „Niebieskiej 

Karty” upoważniają do stawiania tezy, że istniejące od dawna procedury bądź 

sposób ich wykorzystania nie stanowią dostatecznie skutecznych instrumentów 

szybkiego reagowania na sygnały o zjawisku przemocy. 

Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga 

współpracy różnych służb. Wdrożenie w życie Gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

jest gwarancją zintegrowanych działań profilaktycznych, interwencyjnych  

i pomocowych w tym zakresie. 

Program opiera się na ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie i będzie realizowany w oparciu o akty prawne. 
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Ustawa ta ma na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 

 w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu 

świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. 

Głównym celem Gminnego programu jest przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie w gminie Borek Wlkp., a tym samym budowanie skutecznie 

działającego systemu uwzględniającego lokalne uwarunkowania i rozmiary 

zjawiska. Zasadniczym, szerszym celem programu, do którego osiągnięcia ma 

służyć realizacja zadań zaplanowanych w programie, jest ograniczenie problemu 

i skali skutków przemocy domowej. 

Cele główne, bezpośrednio zakładane w programie, odnoszą się do całego 

systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.  

Program będzie stanowił wspólny strategiczny plan działań wobec problemu 

przemocy w rodzinie i będzie realizowany wielopoziomowo przez wszystkie 

instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz 

zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. 

Przyczyni się on do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, 

ograniczenia zjawiska przemocy i towarzyszących mu innych dysfunkcji  

w rodzinie oraz poprawy kondycji rodzin zamieszkałych na terenie Gminy 

Borek Wlkp.  

2. Zjawiska przemocy 

2.1. Definicja przemocy w rodzinie 

Przemocą w rodzinie nazywamy każde zachowanie skierowane wobec osoby 

bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy.  

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie 

przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa 

powodując cierpienie i szkody.  

Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie  

i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych  

w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej.  



 

Strona 5 z 14 

 

Definicja przemocy określona jest w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku                      

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 2 pkt 2 jako: „przemoc                    

w rodzinie – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 

osób wymienionych w pkt 1,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". 

Rodzaje przemocy: 

1. Przemoc psychiczna – okazywana jest np. przez: poniżanie, szantaż 

emocjonalny, nadmierną kontrolę, wywieranie presji psychicznej, upokarzanie, 

używanie gróźb, drażnienie, wyśmiewanie w towarzystwie, wymuszenie 

lojalności, zakaz wyrażania własnego zdania, ograniczanie kontaktów z innymi 

osobami, wzbudzanie poczucia winy, nieposzanowanie godności, lekceważenie 

prywatności i granic drugiej osoby, zmuszanie do wysiłku, domaganie się 

posłuszeństwa.  

2. Przemoc fizyczna – jest to forma agresji łącząca się z naruszeniem granic 

ciała. W jej zakres wchodzą na przykład takie zachowania jak: bicie, 

poszturchiwanie, odpychanie, uderzanie, kopanie, ciągnięcie za ciało, włosy, 

popychanie, szarpanie, duszenie, policzkowanie, użycie broni. 

3. Przemoc seksualna – która obejmuje różne działania, w tym wymuszony 

stosunek płciowy(gwałt) w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy w 

ramach związku lub poza nim, molestowanie seksualne (w tym domaganie się 

stosunku płciowego w zamian za pracę), 

wykorzystywanie seksualne dzieci, osób niepełnosprawnych intelektualnie bądź 

fizycznie, zmuszanie do prostytucji, a też dotkliwe krytykowanie zachowań 

seksualnych. 
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4. Przemoc ekonomiczna– polega na całkowitym uzależnieniu finansowym 

ofiary przemocy od sprawcy, przybiera ona różne formy: począwszy od pełnego 

kontroli i nakazów wydzielania pieniędzy, do zaciągania kredytów czy 

zmuszania do ich zaciągania wbrew woli partnera, odbieranie zarobionych 

pieniędzy, niezaspokojenie czy lekceważenie podstawowych potrzeb 

materialnych bliskich osób, uniemożliwienie podjęcia pracy. 

5.Zaniedbanie – jest to niezaspokojenie potrzeb emocjonalnych  

i fizycznych, najczęściej tę formę przemocy stosują osoby dorosłe wobec dzieci; 

niejednokrotnie wyraża się ona w odrzuceniu emocjonalnym dziecka, braku 

zainteresowania jego rozwojem, problemami itp. 

Należy podkreślić, że osoby dotknięte przemocą w rodzinie często doświadczają 

kilku jej form jednocześnie. Przemoc w rodzinie najczęściej nie jest 

jednorazowym zdarzeniem. Zazwyczaj, jeżeli ktoś raz zastosował przemoc 

wobec bliskich osób, może zastosować ją po raz kolejny. 

Cykl przemocy ( opisany przez Lenore Walker.) składa się z następujących faz: 

 fazy narastającego napięcia; 

 fazy ostrej przemocy; 

  fazy miodowego miesiąca. 

Ostatnia faza sprawia, że osoby dotknięte przemocą tak późno zgłaszają się po 

pomoc i tak długo tkwią w sytuacji bardzo trudnej.  

Często też wycofują zawiadomienie o przestępstwie, gdy tylko sprawca zmienia 

swoje zachowanie i zaczyna być miły. Robią tak w nadziei na trwałą zmianę 

zachowań swojego partnera. 

Zazwyczaj w rodzinie, w której występuje problem przemocy znacznie 

zaburzona jest komunikacja wewnątrz rodzinna, a osoba stosująca przemoc jest 

przyzwyczajona do tak patologicznego sposobu sprawowania kontroli nad 

ofiarami.  
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W takiej rodzinie obecne jest stałe poczucie zagrożenia  

i niepewności, a sprawca przemocy staje się mistrzem w stosowaniu technik 

manipulacyjnych. 

2.2. Skutki przemocy. 

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.   

Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie to nie tylko ukazanie jej 

przyczyn, definicji oraz form występowania, ale również wskazanie na jej 

główne skutki. Do najczęstszych skutków stosowania przemocy w rodzinie 

zaliczyć należy skutki o charakterze indywidualnym, społecznym oraz 

ekonomicznym.  

 Skutki indywidualne 

Osoby uwikłane w przemoc, a więc ofiary przemocy oraz jej sprawcy, ponoszą 

skutki o charakterze indywidualnym. Osoby dorosłe doznające przemocy mogą 

ponieść śmierć w wyniku aktu przemocy lub samobójstwa będącego skutkiem 

przewlekłego stresu lub depresji, mogą doznać urazów fizycznych, trwałego 

kalectwa. Skutkiem przemocy mogą być też: zaburzenia zdrowia fizycznego i 

psychicznego, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, trudności w 

funkcjonowaniu w różnych rolach społecznych, ubóstwo, bezdomność. 

W przypadku dzieci – ofiar przemocy - skutkiem może być śmierć w wyniku 

aktu przemocy lub samobójstw, trwałe kalectwo.  

 

 

 

 

Skutkiem mogą być też: urazy fizyczne, zaburzenia zdrowia fizycznego  

i psychicznego, sięganie po środki psychoaktywne, uzależnienie, prostytuowanie 
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się, konflikty z prawem, przejawianie zachowań agresywnych, nieprawidłowo 

rozwijająca się osobowość, zaburzony proces socjalizacji, demoralizacja, 

trudności wychowawcze, trudności w nauce oraz problemy w życiu dorosłym. 

Sprawcy przemocy mogą ponieść śmierć w wyniku zabójstwa przez ofiarę  

w akcie samoobrony lub samobójstwa (najczęściej po zabójstwie ofiary), mogą 

doznać urazów, trwałego kalectwa. Skutkiem może być też bezdomność. 

Najczęściej dotyczy ona osób, które opuściły zakład karny. 

 Skutki społeczne 

Przemoc w rodzinie dotyka nie tylko tych, którzy bezpośrednio jej doznają. 

Dzieci wychowywane w rodzinie, w której jeden z rodziców stosuje przemoc 

wobec drugiego rodzica, nie mają zaspokojonej podstawowej potrzeby 

psychologicznej, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa. 

Przeżywają też wiele negatywnych uczuć: lęk, wstyd, poczucie winy. To 

sprawia, że często występują u nich zaburzenia emocjonalne i zaburzenia 

zachowania. Niektóre z nich próbują radzić sobie z negatywnymi uczuciami 

sięgając po środki uzależniające. Część dzieci, zwłaszcza chłopców, 

identyfikuje się ze sprawcą i zaczyna się zachowywać agresywnie wobec innych 

ludzi –zarówno rówieśników jak i dorosłych. W taki sposób liczba osób, 

pośrednio dotkniętych skutkami przemocy w rodzinie, rozszerza się na osoby 

obce. 

Dorośli, którzy jako dzieci doświadczyli przemocy w rodzinie, często mają 

trudności z funkcjonowaniem w roli rodzica, a to sprawia, że ich dzieci mogą 

mieć problemy. Tak więc krąg osób pośrednio dotkniętych przemocą rozszerza 

się też na następne pokolenia. 

 

 

 Skutki ekonomiczne 

Przemoc w rodzinie niesie za sobą również skutki ekonomiczne.  

Ponosi je każdy obywatel. 
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Skutki ekonomiczne, związane z systemowym wsparciem osób uwikłanych w 

przemoc, można zobrazować poprzez wskazanie instytucji bezpośrednio lub 

pośrednio zajmujących się problemem przemocy w rodzinie. 

a) Policja – wielokrotne interwencje w domach, przyjmowanie pokrzywdzonych 

w posterunkach, wizyty dzielnicowych i funkcjonariuszy ds. nieletnich w 

miejscu zamieszkania rodzin dotkniętych przemocą, umieszczanie sprawców w 

policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, sporządzanie pism i 

wniosków do instytucji, m.in.  

w przedmiocie uzależnienia czy o wgląd w sytuację rodziny i dziecka, 

prowadzenie dochodzeń, izby dziecka. 

b) Służba zdrowia – leczenie chorób psychosomatycznych i zaburzeń 

psychicznych – ambulatoryjne i szpitalne, leczenie skutków urazów doznanych 

w wyniku przemocy, w tym zabiegi chirurgiczne, rehabilitacja po urazach. 

c) Pomoc społeczna – zasiłki celowe lub okresowe, poradnictwo specjalistyczne, 

praca socjalna, prowadzenie: placówek opiekuńczo-wychowawczych (koszty 

opieki i wychowania dzieci), placówek interwencyjnych dla nieletnich, 

zespołów opiekuńczych (całodobowa opieka i udostępnienie schronienia), 

mieszkań chronionych, ośrodków interwencji kryzysowej, specjalistycznych 

ośrodków wsparcia, hosteli dla ofiar przemocy. 

d) Edukacja – zajęcia reedukacyjne i wyrównawcze, nauczanie indywidualne, 

klasy integracyjne, świetlice socjoterapeutyczne, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii. 

e)  Prokuratura i sąd ( wydział karny i rodzinny) – prowadzenie spraw, opłacanie 

kuratorów. 

f) ZUS – zwolnienia lekarskie i renty. 

g) Pracodawcy – gorsza wydajność pracy osób, które żyją w przewlekłym 

stresie, zwolnienia lekarskie.  

 3. Diagnoza problemu w gminie Borek Wlkp. 
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Na podstawie danych uzyskanych od Policji w Borku Wlkp. interwencja 

domowa w latach  2012 -2014 przedstawia się następująco: 
 

L.p. Liczba czynności 2011 2012 2013 2014 

1. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych 31 5 33 28 

w tym: dotyczących przemocy 31 5 10 11 

2. Miejsce interwencji dotyczące przemocy w rodzinie 31 5 10 11 

w tym:  miasto 7 0 2 2 

              wieś 24 5 5 9 

3. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy w rodzinie 11 0 10 11 

w tym :  kobiety 11 0 10 10 

              mężczyźni 0 0 0 0 

              dzieci i młodzież 0 0 0 1 

4. Liczba sprawców przemocy domowej 11 5 10 11 

w tym:  kobiety 0 0 1 1 

              mężczyźni 11 5 9 10 

5. Liczba sprawców przemocy – zatrzymanych              2 1 1 0 

w tym : kobiety 0 0 0 0 

              mężczyźni 2 0 1 0 

6. Liczba sprawców przemocy pod wpływem alkoholu 23 5 6 8 

w tym : kobiety 1 0 0 0 

             mężczyźni       22 5 6 8 

7. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej 0 0 0 0 

w tym : osobie pokrzywdzonej 0 0 0 0 

              sprawcy 0 0 0 0 

8. Liczba postępowań przygotowawczych dotyczących 

przemocy domowej w których była prowadzona 

procedura „Niebieskiej karty”  

11 0 10 11 

z art. 207 kk    wszczętych sprawdzających 3 0 0 0 

                        zakończonych 3 0 0 0 

                        stwierdzonych 0 0 0 0 

9. Liczba informacji przesłanych do podmiotów 

zewnętrznych 11 4 

10 11 

w tym: do Ośrodka  Pomocy Społecznej 11 1 10 11 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11 3 2 7 

Innych/placówki opiekuńczo-wychowawcze, 1 0 0 0 
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L.p. Liczba czynności 2011 2012 2013 2014 

specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 

kuratorzy sądowi itp./ 

  

4. Beneficjenci programu. 

Bezpośrednim wsparciem w ramach programu zostaną objęci wszyscy 

mieszkańcy gminy Borku Wielkopolskiego. ,a w szczególności: 

• osoby doświadczające przemocy w rodzinie, 

• osoby dorosłe jak i dzieci doświadczające sytuacji kryzysowej, 

• osoby pozostające w konflikcie rodzinnym, 

• osoby i rodziny z problemem bezrobocia, 

• osoby i rodziny z problemem uzależnień, 

• młodzież doznająca kryzysów wieku dojrzewania i ich rodziny. 

5. Realizatorzy programu. 

•  Posterunek Policji  w Borku Wlkp. 

•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Borku Wlkp. 

•  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 

•  Zespół Interdyscyplinarny w Borku Wlkp. 

• Placówki oświatowe.  

•  Placówka ochrony zdrowia. 

•  Punkt Konsultacyjny w Borku Wlkp. 

•  Sąd Rejonowy w Gostyniu – kuratorzy. 

 

6. Cele i założenia programu. 

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 

ochrona ofiar przemocy, zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom 

dotkniętych tym problemem poprzez spójne działanie wszystkich służb oraz 

zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia aktów przemocy poprzez 

podniesienie świadomości społecznej. 
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Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe. 

Cele szczegółowe: 

1. Rozwijanie społecznej świadomości i wrażliwości wobec zjawiska przemocy 

w rodzinie. 

2. Rozwijanie profilaktyki przemocy w rodzinie adresowanej do różnych grup 

społecznych. 

3. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji  

i organizacji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie. 

4. Zwiększenie dostępności i efektywności pomocy niesionej osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie w zależności od ich sytuacji i potrzeb 

poprzez rozwój różnorodnych form wsparcia socjalnego, pracy socjalnej, 

poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, medycznego, 

interwencji kryzysowej i psychoterapii. 

5. Rozwój zintegrowanego, interdyscyplinarnego, systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, służącego zwiększeniu skuteczności i dostępności 

pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 6. Zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom                         

i rodzinom dotkniętym przemocą. 

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania dotyczące 

rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie. 

Opracowane cele szczegółowe programu mają przede wszystkim ograniczyć 

skalę zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy.  

W realizację programu zaangażowane zostaną różne podmioty, instytucje 

 i organizacje, których zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Cele szczegółowe będą realizowane poprzez: 

1. funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp., 

2. systematyczna edukacja społeczności poprzez lokalne środki przekazu, 

która ma przede wszystkim na celu zwalczanie stereotypów 

utrudniających pomaganie, a także uwrażliwienie na sytuację ofiar 
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przemocy (drukowanie ulotek, zakup broszur, zamieszczanie                           

w lokalnej prasie i gablotach, tablicach stałych informacji, kampanie 

informacyjne i edukacyjne itp.); 

3. przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń dla: pracowników 

socjalnych, pracowników służby zdrowia, członków gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonariuszy Policji                  

w zakresie świadczenia pomocy ofiarom przemocy domowej; 

7. Zakładane efekty programu. 

Głównym zakładanym efektem programu jest zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy. 

Wśród zakładanych efektów realizacji programu znajdują się: 

1. Zmiana postaw społeczeństwa wobec problemu przemocy w rodzinie  

i innych doświadczeń kryzysowych; 

2. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających osobom 

doświadczającym kryzysów życiowych oraz sprawcom przemocy  

w rodzinie; 

3. Zacieśnienie współpracy pomiędzy specjalistami, instytucjami  

i organizacjami działającymi na rzecz osób doświadczających 

kryzysów życiowych; 

4. Poszerzenie świadomości społecznej w zakresie dostępnych form 

pomocy i instytucji działających w tym zakresie; 

5. Dotarcie z różnymi formami pomocy do grup i środowisk 

marginalizowanych i pozbawionych dostępu do pomocy 

specjalistycznej; 

9. Ewaluacja, monitoring, finansowanie. 

Program będzie podlegał ewaluacji w oparciu o dane zebrane przez Zespół 

Interdyscyplinarny w Borku Wlkp. podczas monitoringu. Monitoring (zbieranie 

i analiza danych) będzie przeprowadzany raz do roku, za poprzedni rok 
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kalendarzowy. Ewaluacja projektu powinna dostarczyć odpowiedzi, jaka jest 

trafność, skuteczność, użyteczność i efektywność programu. Powinna określić, 

czy cele projektu są odpowiednie w stosunku do ewoluujących potrzeb. Do 

jakiego stopnia oddziaływanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia celu 

głównego, celów szczegółowych i czy odpowiada potrzebom odbiorców 

programu oraz w jakim zakresie można oczekiwać, że pozytywne zmiany będą 

trwać po zakończeniu projektu. 

Źródłem finansowania zadań programu będą środki finansowane z budżetu 

gminy, w części będącej w dyspozycji Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., mogą być wykorzystywane środki 

pozabudżetowe pozyskiwane z innych źródeł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


