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PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W  RODZINIE 

 
I. Podstawa prawna: 
 
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości               

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. 
zm.). 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 
115, poz. 728 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie               
(Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). 

4. Uchwała Nr XXVIII/224/05 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie 
przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
BliŜyn na lata 2005 – 2010”. 

5. Niniejszy Program stanowi kontynuację Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/76/2007 Rady Gminy w BliŜynie  
z dnia 19 grudnia 2007 roku. 

 
II. Informacje ogólne: 
 

Rodzina jest najwaŜniejszym środowiskiem w Ŝyciu człowieka, kształtującym 
osobowość, system wartości, poglądy, styl Ŝycia. Rodzice czy opiekunowie          
są wzorem dla dzieci. WaŜną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie 
odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości                            
i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie 
zrealizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, 
łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się 
coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi  i moralnymi oraz 
oczekiwaniami społecznymi. 

Przemoc domowa moŜe być zarówno skutkiem, jak i przyczyną 
dysfunkcji w rodzinie, bez wątpienia naleŜy zakwalifikować ją do kategorii 
zachowań negatywnych o duŜej szkodliwości społecznej. Mimo, Ŝe w relacjach 
międzyludzkich istniała ona zawsze, o przemocy w rodzinie mówiono niewiele, 
jakby nie postrzegając jej jako powaŜnego zaburzenia                              w 
funkcjonowaniu rodziny. Takiego, które prowadzi do powaŜnych naruszeń 
norm moralnych i prawnych, tragicznych w skutków psychologicznych,                       
a w skrajnych przypadkach do powaŜnych okaleczeń czy zabójstw. 

Dla lepszego rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie konieczne jest 
jej zdefiniowanie. W niektórych przypadkach przejawy są tak jednoznaczne, Ŝe 
nie pozostawiają Ŝadnych wątpliwości, w innych, bardziej złoŜonych, niezbędne 
jest określenie moŜliwie jasnych kryteriów oceny. 



Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do badania. Agresja ze strony 
osób najbliŜszych, jeŜeli nie mieści się w wyobraŜeniu człowieka o tym, co 
normalne i słuszne, moŜe być wstydliwie ukrywaną tajemnicą.  
 

Na podstawie rekomendacji Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych szacuje się, Ŝe w Polsce w rodzinach z problemem 
alkoholowym Ŝyje około 3-4 ml. osób. Badania pokazują, Ŝe blisko 80% Ŝon i 
partnerek alkoholików doznaje przemocy ze strony męŜa lub partnera. Około 
60% pacjentów lecznictwa odwykowego przyznaje, iŜ ma powaŜne problemy 
związane ze stosowaniem przemocy wobec najbliŜszych. Co czwarty 
ankietowany przyznaje się do stosowania przemocy fizycznej wobec swoich 
dzieci w okresie rozwijania się uzaleŜnienia, a nieco ponad 5% - do stosowania 
przemocy po zakończeniu leczenia odwykowego. 
 

W gminie BliŜyn istnieje zjawisko przemocy. Pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji od kilku lat prowadzą sprawy, w których 
wykorzystywana jest procedura i dokumentacja „Niebieskiej Karty”. Na 
podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej i Posterunku Policji  w BliŜynie 
w roku 2007 załoŜono 51 Niebieskich Kart, ilość ofiar przemocy - 47, ilość 
sprawców przemocy pod wpływem alkoholu - 31, 15 spraw przesłano do 
wymiaru sprawiedliwości, 21 rodzin było pod opieką kuratora, ograniczenie 
praw rodzicielskich i umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo 
wychowawczych - 4 rodziny. 
Od stycznia do sierpnia 2008 roku  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
BliŜynie odnotował 24 Niebieskich kart, brak danych z Policji. 
 
 
 

III. Zało Ŝenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie  
BliŜyn: 

 
NajwaŜniejsze jest bezpieczeństwo ofiary. 
1. Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na 

to co zrobiła ofiara. 
2. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka. 
3. Nie ma Ŝadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej. 
4. Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest 

nieskuteczna. 
5. Ofiara przemocy w rodzinie cierpi na skutek wielokrotnego urazu. 
6. Zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu. 

 i decyzjach, bowiem jest to jeden z objawów doznanego urazu. 
 



 
IV. System przeciwdziałania przemocy domowej w gminie BliŜyn: 
 

Do zadań własnych gminy naleŜy w szczególności: 
1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy  w rodzinie, pierwszy kontakt i podejmowanie działań w Punkcie 
Konsultacyjnym dla uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych. 

3. Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
4. Utworzenie  gminnych ośrodków wsparcia. 

 
Priorytetem jest budowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. Zaleca się kontynuowanie procedury „Niebieskich Kart”. Procedura 
 i dokumentacja „Niebieskiej Karty” pozwala m.in. na rozpoznanie zaburzeń 
Ŝycia rodzinnego wywołanych naduŜywaniem alkoholu i stosowaniem 
przemocy, ułoŜeniem planu pomocy członkom rodziny i podjęcie działań 
interwencyjnych. 

 
V. Strategia i metody działania. 

 
1. Przygotowanie diagnozy określającej skalę zjawiska. 
2. Wzmacnianie działań słuŜących zwiększeniu podnoszenia kompetencji 

przedstawicieli policji i pracowników socjalnych, poprzez organizowanie 
szkoleń, narad dla wymienionych słuŜb. 

3. Rozpowszechnienie informacji na temat Niebieskiej Karty, aby jak najwięcej 
osób dowiedziało się o ich istnieniu. 

4. Kontynuacja działań Indyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie.  

a) zadania Zespołu do wykonania przyjęli członkowie GKRPA,  
b) zwiększenie aktywności pracy Zespołu poprzez  dodatkowe posiedzenia, 

wymiana informacji z procedury Niebieskiej Karty, opracowanie planu 
działania zmierzające do podejmowania decyzji w razie zagroŜeń 
szczególnie dzieci i kobiet,  

c) nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie, 

5. Podanie do publicznej wiadomości wykazu placówek zajmujących się ofiarami 
przemocy, telefonów zaufania, niebieskiej linii, ośrodków interwencji 
kryzysowej. 

6. Udzielanie wstępnej pomocy w punkcie konsultacyjnym ds. rozwiązywania 
problemów uzaleŜnień. 



7. Współpraca z instytucjami prowadzącymi hotele dla ofiar przemocy w rodzinie, 
ze szczególnym uwzględnieniem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w SkarŜysku Kamienna. 

8. Akcje uświadamiające w środowisku lokalnym poprzez pogadanki, ulotki, 
zajęcia warsztatowe. 


