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I. WSTĘP 

 

Nie ma kraju czy społeczności nie dotkniętej przemocą. Jest obecna w 

domach, szkołach, w pracy i instytucjach oraz mediach. Jest uniwersalnym 

problemem, który zagraża życiu, zdrowiu i poczuciu komfortu psychicznego.  

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

zmniejszania jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym 

tworzy się Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 - 2015.  

Program zawiera: podstawy prawne działania, założenia, cel strategiczny, 

cele szczegółowe, działania, wskaźniki osiągnięcia celu. Wymienia podmioty 

realizujące Program, instytucje i organizacje współpracujące. Program 

przedstawia charakterystykę zjawiska przemocy w rodzinie, dostępne dane na 

temat przemocy w rodzinie w Gminie Tychowo w latach 2011-2013. 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2015 wyznacza również główne 

kierunki działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny w Tychowie został 

powołany Zarządzeniem Nr 23/12 Burmistrza Tychowa z dnia 06 czerwca 

2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 
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PRZEMOC-CHARAKTERYSTYKA. 

 

Przemoc w rodzinie – pod pojęciem przemocy w rodzinie należy 

rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 

zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny , a także 

innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, 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. 

 

Cechy przemocy w rodzinie to: 

 intencjonalność, co oznacza iż jest celowym, zamierzonym działaniem 

człowieka lub zaniechaniem działania i ma na celu kontrolę nad ofiarą i 

jej całkowite podporządkowanie; naruszanie praw i dóbr osobistych 

członka rodziny, 

 wykorzystywanie przewagi, siły, naruszanie podstawowych praw 

człowieka: prawa do nietykalności fizycznej, godności, szacunku. 

Przewaga ta może odnosić się do dominacji fizycznej lub wszelkiej inne 

np. psychologicznej, ekonomicznej, 

 powodujące cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na 

szkody osłabiając jej zdolność do samoobrony, naraża na nieustanne 

zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, a tym samym na życie w ciągłym 

lęku i destabilizacji. To z kolei jest przyczyną osłabienia mechanizmów 

obronnych, które w znacznym stopniu utrudnia wyjście z niszczącej 

sytuacji. 
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Zjawisko przemocy domowej, ze względu na sposób w jaki demonstrowane są 

zachowania przemocowe oraz obszar funkcjonowania ofiary, w obrębie 

którego dokonuje się przemoc może przybierać różne formy: 

 

 przemoc fizyczna polega na używaniu siły fizycznej w celu 

wymuszenia określonego postępowania (lub ukarania za złamanie reguł 

ustalonych przez sprawcę), wywołania lęku; odprowadzenia własnych, 

trudnych emocji (gniew, frustracja, niezadowolenie); 

 przemoc psychiczna to bardzo szerokie spektrum działań i zachowań 

uruchamianych przez sprawcę celowo, nakierowanych na zmianę 

przekonań, nastawienia czy światopoglądu a także zmianę potrzeb, 

ocen, uczuć, postaw ofiary tak, by osoba manipulowana działała 

zgodnie z oczekiwaniami sprawcy, pod jego pełna kontrolą. Tego typu 

przemoc koncentruje się na uzyskaniu psychologicznej dominacji  nad 

ofiarą; 

 przemoc seksualna polega na wymuszeniu niechcianych i 

nieakceptowanych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb 

seksualnych sprawcy; 

 przemoc ekonomiczna to działania zmierzające do całkowitej 

finansowej zależności ofiary od sprawcy. 
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Naczelna zasada działania. 

Należy pamiętać, że punktem wyjścia do pracy z osobami doznającymi 

przemocy jest przyjęcie założenia, że nic nie usprawiedliwia przemocy i nie 

znosi odpowiedzialności za nią ze sprawcy bez względu na okoliczności i na to 

co zrobiła osoba doznająca przemocy. 

Wszelkie działania podejmowane na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, 

celu maksymalizacji ich skuteczności winny opierać się na zasadzie 

interdyscyplinarności. 

Zgodnie z znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

każda gmina zobowiązana jest do powołania zespołu interdyscyplinarnego 

składającego się z przedstawicieli właściwych instytucji i organów.  

Taka formuła działania pozwala na objęcie osób dotkniętych przemocą 

spójną, różnorodną i bardzo zindywidualizowaną pomocą. 

W związku z powyższym wiodącą rolę w przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie w ramach niniejszego programu przypisano Gminnemu Zespołowi 

Interdyscyplinarnemu w Tychowie. 
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II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

 

Program realizowany będzie w oparciu o następujące przepisy prawa: 

Dokumenty krajowe: 

1. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006-

2016, 

2. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), 

3. Ustawę z dnia 22 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z 

późn. zm.), 

4. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 

 

Dokumenty międzynarodowe: 

Przemoc w rodzinie ujmowana w kontekście łamania praw człowieka, jako 

ważnego  problemu społecznego, znalazło odzwierciedlenie w wielu 

dokumentach międzynarodowych, zalecających podejmowanie wszelkich 

niezbędnych działań w celu eliminacji przemocy i ochrony ofiar.  

Należą do nich: 

1. Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet  z 1993 roku, 

2. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 roku, 

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obecnej sytuacji oraz 

przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet 

(2004/2220(INI)), 

4. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 

przemocy domowej wobec kobiet. 
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Inne dokumenty: 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tychowo 

na lata 2007 – 2015. 

2. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Białogardzkim. 
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III. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 

NA TERENIE GMINY TYCHOWO. 

 

Z danych ewidencji ludności wynika, że wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w 

Gminie Tychowo zamieszkuje 6 990 osób, podczas gdy w roku 

poprzedzającym liczba mieszkańców wynosiła 7 036 osób i była wyższa o 46 

mieszkańców, natomiast dwa lata wcześniej tj. w roku 2011 liczba 

mieszkańców kształtowała się na poziomie 7 064 osób, a więc jak z tego 

wynika Gminę Tychowo zamieszkiwało o 74 mieszkańców więcej niż na 

koniec 2013 r. Oznacza to, że liczba mieszkańców systematycznie maleje, ale 

Gmina Tychowo nie odbiega pod tym względem od innych gmin, ponieważ 

jest to trend ogólnokrajowy. Dominującą grupą wiekową są mieszkańcy w 

wieku produkcyjnym tj. mężczyźni między 18 a 65 rokiem życia (2 450 osób) 

oraz kobiety między 18 a 60 rokiem życia (2 130 osób). Na koniec 2013 r. 

mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowili ponad 65% (4 580 osób) ogółu 

osób zameldowanych na terenie Gminy Tychowo. Widać jednak, że jest to 

tendencja malejąca, gdyż na przestrzeni lat 2011,2012, 2013 udział osób w 

wieku produkcyjnym systematycznie spada zarówno wśród kobiet jak i 

mężczyzn. Wzrasta jednocześnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym co jest 

efektem starzenia się społeczeństwa. Zjawisko to potwierdza także spadek 

liczby osób młodych w wieku od 0 do 17 lat. 
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Szczegółowe dane dotyczące struktury wiekowej przedstawia poniższa tabela 

nr 1. 

 

TABELA 1. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Tychowo w latach 2011-2013. 

Przedział wiekowy Liczba ogółem 

2011 r. 2012 r. 2013 r. 

0 – 17 lat 1 517 1 487 1 462 

18 – 60 (kobiety) 2 188 2 159 2 130 

18 – 65 (mężczyźni) 2 499 2 483 2 450 

61 lat i więcej (kobiety) 625 649 674 

66 lat i więcej (mężczyźni) 235 259 274 

RAZEM 7 064 7 036 6 990 

 

Z danych Posterunku Policji w Tychowie wynika, że z każdym kolejnym 

rokiem wzrasta liczba przeprowadzonych interwencji w związku z 

występowaniem przemocy w rodzinie. W 2011 roku przeprowadzono 48 

interwencji domowych, w 2012 roku policjanci interweniowali 62 razy, a w 

2013 roku zanotowano aż 65 interwencji domowych z powodu przemocy w 

rodzinie. Jak z powyższego wynika liczba interwencji policji w związku z 

występowaniem przemocy w rodzinie cały czas systematycznie rośnie. 

Potwierdzają to także rejestry Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Tychowie ponieważ wynika z nich, że na przestrzeni lat 2011-2013 liczba 

„Niebieskich Kart” wszczynających procedurę przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie cały czas dramatycznie rośnie. W 2011 r. do Zespołu wpłynęło 5 

„Niebieskich Kart”, w 2012 r. liczba „Niebieskich Kart” się podwoiła i 

osiągnęła liczbę 10 Kart, by na koniec 2013 r. znowu się ponownie podwoić i 

osiągnąć liczbę 19 Niebieskich Kart.  
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Tendencję tą prezentuje poniższa tabela nr 2 i tabela nr 3. 

 

Jak wynika z danych Zespołu Interdyscyplinarnego zdecydowaną większość 

Niebieskich Kart zakładali przedstawiciele policji i ośrodka pomocy 

społecznej. W kilku przypadkach autorami Niebieskiej Karty byli 

przedstawiciele oświaty. Z analizy treści przekazanych Niebieskich Kart 

wynika, że prawie we wszystkich zgłoszonych przypadkach przemoc 

stosowana była przez osoby uzależnione lub nadużywające alkoholu lub 

innych środków psychoaktywnych. 

 

TABELA 2. Ilość interwencji podjętych w związku z przemocą w rodzinie przez 

Posterunek Policji w Tychowie w latach 2011-2013.  

Liczba przeprowadzonych 

interwencji w związku z 

przemocą w rodzinie 

2011 r. 2012 r. 2013 r. 

48 62 65 

 

 

TABELA 3. Liczba Niebieskich Kart, które wpłynęły do Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Tychowie w latach 2011-2013. 

Liczba Niebieskich Kart, które 

wpłynęły do Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

2011 r. 2012 r. 2013 r. 

5 10 19 

 

W przypadku Gminy Tychowo widać, że problem przemocy w rodzinie jest 

problemem, który cały czas systematycznie zwiększa swój rozmiar i zasięg. 

Coraz większa świadomość i wiedza na temat przemocy domowej powoduje, 

że coraz więcej osób decyduje się na zgłoszenie problemu odpowiednim 

służbom oraz szuka pomocy w instytucjach zajmujących się 

przeciwdziałaniem temu zjawisku. Przemoc wkrada się także to tzw. „dobrych 

rodzin” o wysokim statusie materialnym i społecznym. 
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Przemoc może dotknąć każdego z nas, dlatego tak ważne jest stworzenie 

odpowiedniego, skutecznego i profesjonalnego systemu pomocy ofiarom i 

sprawcom przemocy domowej. Równie ważne jest stworzenie na terenie 

gminy odpowiedniej infrastruktury i przeznaczenie odpowiednich środków 

finansowych na walkę ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. 
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IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU. 

 

1. Adresatami programu są: 

a) Rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy, 

b) Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy, 

c) Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami 

zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą. 

 

2. Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy 

oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego i kompleksowego systemu 

interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w 

przemoc w rodzinie. 

 

3. Do szczegółowych celów i zadań programu zalicza się: 

 

3.1. Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów. 

Zadanie 1: W ramach utworzonego Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Tychowie – szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a 

także planowanie i realizacja działań pomocowych na podstawie diagnozy 

potrzeb. 

Zadania Zespołu: 

 Kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy, 

 Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i 

uruchomianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy, 

 Wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i 

sprawców przemocy oraz opracowanie adekwatnych zasad 

postępowania, 
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 Kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich 

specjalistów, 

 Monitorowanie sytuacji w rodzinach w których dochodzi do 

przemocy a w szczególności uruchamianie współpracy i wymiany 

informacji pomiędzy różnymi instytucjami pomocowymi, 

 Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” 

 Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy 

rodzinom, w których występuje problem przemocy domowej, 

 Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu 

popełnienia czynów określonych w art. 2§2 ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

Zadanie 2: Uruchomienie Punktu Poradnictwa dla Ofiar Przemocy – w celu 

wsparcia prawnego i psychologicznego ofiar przemocy oraz realizacji działań 

korekcyjno-edukacyjnych oraz wsparcia terapeutycznego dla sprawców 

przemocy w rodzinie. 

 

Zadania Punktu Poradnictwa: 

 Rotacyjne dyżury specjalistów: psychologa, prawnika, terapeuty 

uzależnień, pracownika socjalnego, członka zespołu 

interdyscyplinarnego, 

 Udzielanie wsparcia psychologicznego, prawnego, terapeutycznego, 

socjalnego, 

 Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach 

udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy, 

 Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach 

realizujących programy terapeutyczno-korekcyjne wobec sprawców 

przemocy. 



Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tychowo na lata 2014-2015  

15 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

 Liczba porad udzielonych ofiarom przemocy 

 Liczba sprawców przemocy objętych działaniami terapeutycznymi, 

 Liczba rodzin objętych działaniami pomocowymi 

 

3.2. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego. 

 

Zadanie 1: Przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze 

informacyjnym i edukacyjnym – w celu ułatwienia dostępu do podstawowych 

informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie poziomu 

wiedzy mieszkańców Gminy Tychowo na temat przemocy domowej. 

Realizacja zadania nastąpi poprzez: 

 Utworzenie gablot informacyjnych w Urzędzie Miejskim , Ośrodku 

Pomocy Społecznej, Posterunku Policji, szkołach, przedszkolu i 

ośrodkach zdrowia działających na terenie gminy oraz systematyczne 

aktualizowanie umieszczanych tam informacji, 

 Rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy, 

 Publikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz Szkół informacji o lokalnym systemie pomocy i 

wsparcia osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej, 

 Rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów 

profilaktycznych, 

 Udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 

Zadanie 2: Promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów 

w rodzinie oraz sposobów radzenia sobie z agresją i złością – w celu nabycia 

umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z agresją. 
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Realizacja zadania wobec: 

 Dzieci i młodzieży – poprzez prowadzenie zająć edukacyjno – 

wychowawczych w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych, 

przeprowadzenie szkolnych programów profilaktyki przemocy, 

wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących 

zachowania bez agresji, 

 Dorosłych – poprzez poradnictwo w trakcie edukacji przedmałżeńskiej, 

konsultacje z psychologiem i pedagogami, terapie dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych w spotkaniach grupy AA oraz 

grupy terapeutycznej. 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

 Liczba utworzonych gablot informacyjnych 

 Liczba rozpowszechnionych materiałów o charakterze 

informacyjno-edukacyjnym, 

 Liczba publikacji informacji dotyczących przemocy na stronach 

internetowych lokalnych instytucji 

 Liczba udzielonych porad psychologicznych i prawnych 

 Liczba przeprowadzonych terapii 

 Liczba zrealizowanych form aktywnego spędzania czasu wolnego 

 Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych 

 

3.3. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych 

stykających się z problematyką przemocy w rodzinie. 

 

Zadanie: Udział osób i grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach, 

warsztatach, konferencjach z zakresu przeciwdziałania przemocy – w celu 

podniesienia poziomu wiedzy różnych grup zawodowych stykających się z 
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problematyką przemocy, w tym przygotowanie poszczególnych grup do 

realizacji działań pomocowych. 

Realizacja zadania: 

 Gromadzenie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych w 

sprawie zjawiska przemocy domowej, 

 Inicjowanie edukacji przedstawicieli różnych grup zawodowych 

stykających  się z problematyka przemocy poprzez zapraszanie na 

szkolenia, spotkania informacyjne, konferencje zarówno 

organizowane przez instytucje lokalne jak i zewnętrzne. 

 Pozyskiwanie różnych ofert szkoleniowych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy domowej. 

Wskaźniki realizacji celu: 

 Liczba szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych w których 

udział wzięli przedstawiciele różnych grup zawodowych z teren 

Gminy Tychowo. 

 Liczba przeszkolonych osób. 

    

4. Realizatorem programu jest Gminny Zespół Interdyscyplinarny w 

Tychowie we współpracy z : 

 Urzędem Miejskim w Tychowie 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tychowie 

 Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Tychowie 

 Sołectwami 

 Szkołami 

 Przedszkolem Gminnym w Tychowie 

 Posterunkiem Policji w Tychowie 

 Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tychowie 
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 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie 

 Ośrodkiem Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w 

Białogardzie 

 Sądem Rejonowym w Białogardzie 

 Prokuraturą Rejonową w Białogardzie 

 Kuratorami sądowymi 

 Ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu białogardzkiego 

 Zakłady Opieki Zdrowotnej 

 Organizacjami pozarządowymi i Kościołem Rzymsko-Katolickim. 

 

5. Oczekiwane efekty programu: 

 Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie 

 Zwiększenie wrażliwości społecznej wobec aktów przemocy w 

rodzinie 

 Podwyższenie kompetencji służb zajmujących się problematyka 

przemocy w rodzinie 

 Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla ofiar  

przemocy w rodzinie 

 Zwiększenie skuteczności oddziaływania na sprawców przemocy 

domowej 

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodziny 

doświadczających przemocy w rodzinie 

 Nabycie umiejętności asertywnych zachowań przez osoby i rodziny 

dotknięte bądź zagrożone zjawiskiem przemocy domowej. 
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6. Źródłami finansowania wymienionych zadań są środki własne Gminy 

przewidziane w planie finansowym poszczególnych jednostek 

organizacyjnych Gminy Tychowo, przy czym środki na obsługę 

organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego przewidziane są 

w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tychowie. 
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V. EWALUACJA PROGRAMU 

 

Program będzie ewaluowany przez systematyczną sprawozdawczość – jeden 

raz w roku – dokonywaną w ramach wszystkich elementów systemu poprzez 

wymienione w programie wskaźniki realizacji celów szczegółowych w 

poszczególnych zadaniach. Podstawowymi wskaźnikami służącymi do 

ewaluacji programu są: 

 Liczba wypełnionych Niebieskich Kart 

 Ilość interwencji 

 Ilość udzielanych porad, konsultacji, osób korzystających z porad 

specjalistycznych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób 

Uzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 Liczba sprawców skierowanych do udziału w programie korekcyjno-

edukacyjnym. 
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Uzasadnienie . 

 

Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań 

własnych gminy zgodnie z art. 6 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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