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UCHWAŁA NR   IV/ 20 / 11 
RADY GMINY LIPNO 

z dnia   28 lutego  2011 roku 
  
  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie dla Gminy Lipno na lata 2011-2015  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 16 7 poz. 1759,z 
2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 181 poz. 1337, z 2007r., Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,poz. 142 i 146, Nr  106, 
poz. 675) ) oraz art. 6 ust.1 i 2, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzia łaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,poz. 1493, z 2009 r. Nr 266, poz. 1589, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Gminy w Lipnie uchwala co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla 
Gminy Lipno na lata 2011 – 2015 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Wprowadzenie 

 

Problem przemocy, w tym przemocy w rodzinie nie może być marginalizowany i 

przemilczany. Złożoność zjawiska i jego skutków dla osoby, rodziny, jak i społeczności 

lokalnej wymaga szerokiego i komplementarnego podejścia do zadań związanych z 

przeciwdziałaniem przemocy oraz uwzględniania tych kwestii w polityce społecznej gminy. 

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

180,  poz. 1493 z późn. zm.) jest dokumentem, dzięki któremu działaniom z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie nadano ramy prawne podnosząc tym samym rangę 

zadań realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe. Uznanie 

przemocy w rodzinie za przestępstwo daje możliwość instytucjonalnej pomocy jej ofiarom. 

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia ich 

negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym tworzy się Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Lipno na lata 2011 – 2015 (zwany 

dalej Programem). Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy (art. 6 ust. 2) Program 

zawiera podstawy prawne działania, zasady działania, cele strategiczne oraz sposoby ich 

realizacji. Formą jego ewaluacji będą sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań i 

celów. Niniejszy Program wpisuje się również w cele zawarte w: 

-  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lipno w latach 

2007 – 2013 przyjętą Uchwałą Nr X/49/07 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2007roku,  

- Gminnym  Programie Aktywności Lokalnej  dla Gminy Lipno na lata 2010 – 2013 

przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/195/10 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010 roku, 

-  Lokalnym Programie Pomocy Społecznej obejmującego problematykę dożywiania oraz 

zdrowego żywienia  na lata 2011 – 2015 przyjętego Uchwałą Nr III/8/10 Rady Gminy Lipno z 

dnia 29 grudnia 2010 roku. 
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1. Zjawisko przemocy – podstawowe informacje. 

 
Przemoc w jakiejkolwiek formie i wobec jakiejkolwiek osoby jest naruszeniem 

podstawowych praw człowieka, niszczy poczucie godności, szacunku, zaufania do innych 

ludzi. Przemoc jest przestępstwem. Stereotypy społeczne na temat zjawiska przemocy 

sankcjonują jej stosowanie w relacjach z bliskimi. Jeśli nie ma zdecydowanej reakcji i 

interwencji otoczenia następuje stabilizacja i eskalacja przemocy. 

 

 

1.1. Definicja przemocy 

 

Przemoc jest zjawiskiem wieloaspektowym, a rozmaite sposoby wyjaśniania przyczyn 

przemocy są użyteczne głównie, dlatego że podkreślają różnorodność czynników uwikłanych 

występowanie przemocy w rodzinie. Definicja zawarta w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005r  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, że przemoc w rodzinie (zwana też 

przemocą domową) to „jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę 

bliskiego lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny (osoby 

najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących), w 

szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające 

ich godność, nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 

psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 

przemocą”. 

 

Ofiarami  przemocy w rodzinie  mogą być wszyscy członkowie rodziny: dzieci, rodzice, 

współmałżonkowie, dziadkowie i babcie. Sprawcami przemocy mogą także być wszyscy 

członkowie rodziny – zarówno dorośli jak i dzieci. 

 

Przemoc ma różne aspekty i oblicza: 

 

- jest procesem, gdyż nie pojawia się znienacka i tworzy cykle, 

- ma tendencje do powtarzania się i rzadko jest jednorazowym epizodem (poczucie 

bezkarności po pierwszym akcie oraz bezwolne przyjęcie agresji toruje drogę przemocy), 
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- toczy się w wymiarze dominacji i uległości, gdyż osoba stosująca przemoc (potocznie 

zwana sprawcą) dąży do uzyskania totalnej dominacji nad osobą doznającej przemocy 

(potocznie zwanej ofiarą), 

- nie jest zjawiskiem niezależnym od udziału człowieka co oznacza, iż jest on zdolny do 

radzenia sobie ze złością, która czyni go sprawcą ( „nie mogę” jest maską dla „nie chcę”), 

- odpowiedzialność jest zawsze po stronie sprawcy niezależnie od tego co zrobiła ofiara, 

- przemoc jako bezpośrednia przyczyna osłabia zdolność do obrony, 

- przejawia się w różnych formach, 

- grożenie przemocą jest aktem przemocy. 

 

 

Komponenty charakteryzujące akt przemocy: 

             

 

             Afekt (gniew)          

 

 

 

Zachowanie się (obrażenia fizyczne) 

 Intencja (zaszkodzić) 
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1.2. Fazy przemocy 

 

Dla zrozumienia dlaczego tak trudno osobom doznającym przemocy zmienić swoją 

sytuację ważne jest  przyjrzenie się specyficznej relacji między osobą stosującą przemoc a 

jej ofiarą. Zdecydowana większość ofiar nie doświadcza przemocy w sposób ciągły. 

Przemoc nie ma charakteru jednorazowego incydentu, ale ma charakter cykliczny. 

Obecność tych cykli wyjaśnia proces wiktymizacji osób doznających przemocy, a także 

pojawiający się w ich zachowaniu syndrom wyuczonej bezradności. 

 

W cyklu przemocy występują trzy niezależne fazy, zmienne pod względem swojej 

intensywności i czasu trwania: 

 

1. faza narastania napięcia (in. tworzenia i budowania napięcia)- między ofiarą a 

sprawcą przemocy pojawia się napięcie, coraz częściej pojawiają się kłótnie, spięcia. 

Sprawca jest coraz bardziej poirytowany, prowokuje awantury, stając się przy tym 

coraz bardziej agresywny. Ofiara próbuje naprawić domową atmosferę. Mimo to w 

relacji między nimi dominuje stres, frustracja, słaba komunikacja, napięcie. Są one tak 

silne, że dochodzi do „wybuchu” – przemocy. 

 

2. faza gwałtownej przemocy (in. wybuchu, incydentów bicia)- służy rozładowaniu 

negatywnych emocji (awantura, walka, pobicie). Zwykle agresję sprawcy wywołuje 

drobne wydarzenie, w wyniku którego staje się on bardzo gwałtowny i wpada w szał.  

Agresja w tej fazie może być zagrażająca dla zdrowia i życia ofiary, moment 

zakończenia aktu przemocy zależy wyłącznie od sprawcy i nie ma żadnego związku z 

zachowaniem ofiary (sygnały jej bólu i cierpienia nie wyciszają agresji).  

 

3.  faza miodowego miesiąca (in. uspokojenia i miłości) –  po wyładowaniu złości 

sprawca dostrzega, że posunął się za daleko i w związku z tym przeprasza, obiecuje, 

że nigdy się więcej nie powtórzy lub po prostu zachowuje się jakby przemoc nigdy nie 

miała miejsca. Faza ta jest przemijająca i rozpoczyna się znowu faza narastania 

napięcia.  
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Przemoc 

 
 

 

 

Faza miodowego miesiąca zatrzymuje ofiarę w sytuacji przemocy, bo łatwo pod jej 

wpływem  zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch faz. Prawdziwe zagrożenie, jakie 

niesie ze sobą ta faza, jest związane z tym, że przemoc w następnym cyklu zazwyczaj jest 

gwałtowniejsza i za każdym razem narasta. Sprawca coraz bardziej czuje się bezkarny, a jego 

ofiara – bezradna. Nabiera ona  przeświadczenia, że cokolwiek zrobi, to i tak nie zmieni to jej 

sytuacji. W wyniku nieskutecznych prób obrony siebie osoba krzywdzona przyjmuje 

tożsamość ofiary - jest przekonana, że tak naprawdę zasługuje na takie traktowanie (proces 

wiktymizacji). Jest to symboliczny „moment” (choć realnie jest to długotrwały proces, a nie 

moment) zwycięstwa sprawcy nad ofiarą. Jeśli ofiara utrwalonej przemocy nie otrzyma 

pomocy z zewnątrz jej szanse na wyrwanie się z pułapki i na uratowanie są niewielkie.  

 

 

 

spadek natężenia 
gniewu i złości 

 
pojednanie 

 

 

Napięcie 

czynniki 
wyzwalające 

 
eskalacja gniewu 
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1.2. Rodzaje i formy przemocy 

 

1.2.1. Rodzaje przemocy 

 

 Kiedy mówi się o przemocy w rodzinie, najczęściej mamy do czynienia  z jej dwoma 

odmianami: fizyczną nazwaną również „gorącą” oraz  psychiczną nazwaną „zimną”. 

 

Przemoc gorąca charakteryzuje się niekontrolowanymi wybuchami agresji, wściekłości, 

chamstwem oraz brutalnością. Sprawca nie przebiera w środkach okazując swoją złość i 

wyższość, czuje się bezkarny. Towarzyszą jej różnorodne formy ekspresji takie jak:  krzyki, 

głośne wyzwiska, rękoczyny, impulsywne zachowania, gwałtowne zadawanie bólu. Objawy 

przemocy są jaskrawe i widoczne dla otoczenia. W takich przypadkach częściej reaguje 

środowisko np. sąsiedzkie, mają miejsce interwencje policji.  

 

Przemoc chłodna  jest bardziej „wyrafinowana”: sprawca dużą uwagę zwraca na brak 

widocznych śladów, objawów, czy świadków. Często ten rodzaj przemocy jest określony jako 

przemoc „w białych rękawiczkach”. Sprawca znajduje usprawiedliwienie nawet wtedy, gdy 

jest świadomym cierpienia, które spowodował. Z racji braku dowodów ofierze trudno 

wykazać, że doznaje krzywdy, policja i inne służby interweniują rzadko. Sprawcą może być 

osoba spostrzegana w środowisku jako człowiek prawy i dbający o rodzinę.  

Szkody wyrządzone przez tą formę przemocy są często znacznie poważniejsze niż 

wyrządzone w napadzie złości, ponieważ często trwa całymi latami i wnika głęboko w 

psychikę ofiary, powodując poważne problemy natury psychicznej, różnorodne lęki i 

zatracenie poczucia własnej wartości. 

 

W literaturze przedmiotu podkreśla się fakt, iż przemoc fizyczna i psychiczna 

(emocjonalna) są w istotny sposób ze sobą powiązane – oparte są na potrzebie kontroli i 

dominacji. Epizody przemocy fizycznej mogą być rzadkie, za to formy przemocy 

emocjonalnej na ogół zdarzają się częściej. Nie można stwierdzić, że istnieje gradacja od 

przemocy emocjonalnej do przemocy fizycznej – pierwsza nie musi prowadzić nieodwołalnie 

do drugiej – to jednak fizyczną można również uznać za przemoc emocjonalną. Na uderzenie 

wszyscy reagujemy poczuciem upokorzenia i urazy, a więc jest to nie tylko ból fizyczny. 

Atakowi fizycznemu towarzyszą również prawie zawsze wyzwiska, wulgaryzmy, określenia 
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poniżające czyli przemoc psychiczna, która pozwala sprawcy na utrzymanie pełnej kontroli 

nad ofiarą.  

 

1.2.2. Formy przemocy 

 

Przemoc w rodzinie jest pojmowana jako wywieranie wpływu na innych ludzi. Może 

przyjmować różne formy i dokonywać się przy pomocy różnych instrumentów: 

 

• przemoc fizyczna – jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko uszkodzenia 

ciała, niezależnie czy do tego dochodzi. Przejawami przemocy fizycznej są: popychanie, 

policzkowanie, szarpanie za włosy, uderzenie pięścią, kopanie, duszenie, rzucanie 

przedmiotami, drapanie, plucie, wykręcanie rąk, krępowanie lub uwięzienie(zamykanie w 

domu), świadome stwarzanie niebezpiecznych sytuacji stanowiących zagrożenie fizyczne (np. 

szybka jazda samochodem). Przemoc fizyczna jest najbardziej widoczna – pozostawiająca 

ślady w postaci zadrapań, sińców, złamań. 

 

• przemoc psychiczna – to umyślne działania 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 psychiczna zawiera przymus i groźby, straszenie zabójstwem lub 

użyciem siły, emocjonalne wykorzystywanie w postaci oskarżania, upokarzania, poniżania, 

obwiniania i manipulowania poczuciem winy, wyzwisk, oskarżania o spowodowanie 

przemocy, zaprzeczania i minimalizowania przemocy, wykorzystywania dzieci do 

sprawowania kontroli, porywania dzieci i przetrzymywania ich, gróźb pozbawienia władzy 

rodzicielskiej, wrogiego nastawienia dzieci wobec matki/ojca, sztywnego definiowania ról 

kobiety/mężczyzny.  

 

• przemoc seksualna – zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym 

zachowaniom seksualnym, a także wymuszanie współżycia w nieakceptowanej formie. 

Przemoc seksualna jest często przez ofiary molestowania ukrywana, co w znacznym stopniu 

utrudnia udzielenie im pomocy. 
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• zaniedbanie – niezaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych 

członków rodziny, narażanie ich na głód, niedożywianie, brak opieki, obojętność, 

pozostawienie w niewłaściwych warunkach lokalowych i bytowych, chłód emocjonalny. Ta 

forma przemocy dotyczy głównie dzieci, ale również dotyka osoby starsze, chore i 

niepełnosprawne. 

 

• przemoc ekonomiczna (materialna) – to działania prowadzące do całkowitego 

finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy (np. uniemożliwianie podjęcia lub utrzymania 

pracy, zabieranie oszczędności, niszczenie wartościowych przedmiotów, nie informowanie o 

dochodach, wydzielanie środków tylko na te cele, które sprawca uznaje za słuszne, 

pozostawianie samego partnera z problemami finansowymi i potrzebami rodziny). 

 

• przemoc polegająca na osaczaniu – np. ciągłe chodzenie za kimś, dzwonienie do 

niego w celu wyrządzenia mu krzywdy lub zastraszenia. 

 

• przemoc w wymiarze społecznym – zakazywanie osobie kontaktów z rodziną, 

przyjaciółmi, zabranianie jej wychodzenia z domu, upokarzanie jej w miejscach publicznych. 

 

Bardzo rzadko sprawca stosuje wobec swojej ofiary jedną formę przemocy. Zwykle 

wykorzystuje różne jej formy, na przemian łącząc je tak, aby uzyskać pełną kontrolę nad 

ofiarą.   

 

1. 4. Czynniki ryzyka 

  

Źródłem przemocy w rodzinie może być wiele przyczyn. Najczęściej wymienia się pięć 

podstawowych źródeł, które często mogą współistnieć ze sobą i wzajemnie ze sobą 

korelować. 

Są to: 

a) czynniki biologiczne (temperament, uszkodzenia OUN, urazy, organiczne 

uszkodzenia mózgu - trudności adaptacyjne człowieka, padaczka skroniowa -  napady 

niosą za sobą stany zmienionej świadomości, amnezje, agresywne i impulsywne 

zachowania);  
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b) czynniki psychologiczne (zaburzenia osobowości - osobowość nieprawidłowa, 

charakteropatie, zaburzenia kontroli emocjonalnej i kontroli zachowań, stres, 

frustracja, silne negatywne emocje, chłód emocjonalny, przeżycia traumatyczne- np. 

bycie ofiarą, świadkiem przemocy);  

c) czynniki środowiskowe ( niski status socjoekonomiczny, izolacja społeczna rodziny, 

stres związany z brakiem zatrudnienia, itp.);  

d) czynniki społeczno-kulturowe (przemoc jako wzorzec przekazywany z pokolenia na 

pokolenie, stereotypy i przekonania);  

e) substancje chemiczne (alkohol, narkotyki - wyzwalają agresję, stymulują i pobudzają 

do działania, jednocześnie osłabiając zdolność do samokontroli). 

Ogólnie można  podzielić je na: 

 

a) czynniki wewnętrzne (osobowość, urazy i choroby psychiczne, charakteropatie, 

niedojrzałość emocjonalna itp.);  

b) czynniki zewnętrzne (wśród których wyróżnić można złą sytuacje rodzinną    i 

ekonomiczną, autokratyczny i bezwzględny model wychowania, brak zatrudnienia, 

nieodpowiednie wzorce przekazane przez otoczenie). 

Czynniki ryzyka przemocy w rodzinie: 

 

• funkcjonowanie rodziny w warunkach długotrwałego stresu społeczno-

ekonomicznego, tzw. „stresu życiowego" (nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, 

niski lub nieregularny dochód, niski status materialny, bezrobocie, bezosobowy i 

męczący charakter pracy zawodowej, praca o niskim prestiżu społecznym itp.), 

• doświadczanie przez rodziców przemocy w dzieciństwie, 

• zaburzone relacje małżeńskie i rodzinne (występowanie ubogich, powierzchownych 

relacji między małżonkami, liczne konflikty małżeńskie, występowanie w rodzinie 

znacznej nierównowagi sił, np. silnie kontrolujący mężczyzna i żona o osobowości 

dziecka), 

• niedojrzałość emocjonalna, młody wiek rodziców, 

• znacząca lub całkowita zmiana stylu funkcjonowania rodziny (np. śmierć 

współmałżonka, rozwód, utrata pracy lub źródeł dochodu, ciężka choroba lub 

wypadek w rodzinie itp.), 
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• niewłaściwe interakcje z dzieckiem (np. dziecko odbierane jest negatywnie, jako 

niegrzeczne, niedobre, złośliwe, celowo denerwujące, czynienie z dziecka kozła 

ofiarnego i obwinianie go za różne negatywne stany, brak takich zachowań jak 

przytulanie, pieszczoty, brak oznak uczuciowości wobec dziecka, nieumiejętność i 

niechęć rodziców do zabaw z dzieckiem lub przesadne kontrolowanie dziecka, 

przeszkadzanie mu i narzucanie mu swojej woli), 

• niska akceptacja roli rodzicielskiej oraz niski poziom kompetencji rodzicielskich 

(niska wiedza i negatywne postawami wobec wychowania lub postrzeganie 

wychowanie jako zadania łatwego i nieskomplikowanego, brak wiedzy o 

możliwościach i potrzebach dziecka ), 

• nierealne postrzeganie dziecka i nierealne oczekiwania wobec dziecka i jego 

umiejętności (oczekiwania przekraczają jego wiek, dziecko traktowane jest jako 

starsze i stawiane mu są nieadekwatne do wieku wymagania), 

• cechy dziecka i historia jego rozwoju (dziecko „niechciane", trudności w okresie 

ciąży, przedwczesne urodzenie się dziecka, jego niska waga urodzeniowa, dziecko 

„któreś z kolei", „nie tej płci", upośledzone fizycznie lub umysłowo, przewlekle 

chore, opóźnione w rozwoju, o specjalnych wymaganiach, np. dziecko tzw. 

nadwrażliwe, z problemami związanymi ze snem, jedzeniem, sprawiające trudności 

wychowawcze, dziecko wyjątkowo bystre). 

 

Na podstawie czynników ryzyka nie można wnioskować o związku  przyczynowo  - 

skutkowym. 

 

 

1.5. Skutki doświadczania przemocy w rodzinie. 

 
Przemoc jest zjawiskiem bardzo dramatycznym, złożonym i destrukcyjnym. Przejawom 

agresji w rodzinie towarzyszy niestety społeczne przekonanie o niecelowości ingerencji w 

wewnętrzne problemy rodziny. Stanowi to poważny problem, uniemożliwiający skuteczną 

pomoc ofiarom rodzinnej przemocy. 
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Wszystkie zdarzenia i przejścia związane z wystąpieniem przemocy powodują psychiczny 

uraz - Zespół Stresu Pourazowego (PTSD). Może być on efektem jednorazowego wydarzenia 

lub też konsekwencją powtarzającej się spirali przemocy. 

Osoby będące ofiarami przemocy charakteryzują się nadmierną czujnością, zewsząd 

wyczekują sytuacji zagrożenia, są nadmiernie pobudzone, czego efektem są również 

koszmary senne oraz dolegliwości psychosomatyczne. Takie traumatyczne wydarzenia mogą 

również niszczyć kontakty społeczne, przyjaźń oraz miłość i przywiązanie do rodziny. 

Występuje również często pewna ambiwalencja w stosunku do osób krzywdzących: od 

wycofywania się do rozpaczliwego poszukiwania kontaktu z taką osobą. System obronny 

ofiary zwykle załamuje się, staje się ona bezbronna i uległa, towarzyszy jej poczucie 

zniechęcenia, zmęczenia fizycznego  i psychicznego oraz rezygnacji we wszystkich sferach 

życia. Mogą również wystąpić stany tzw. zawężenia, czyli stany zmiany świadomości (stan 

ten jest swojego rodzaju ucieczką przed rzeczywistością), które przypominają trans 

hipnotyczny. Występuje wówczas rezygnacja, obniżenie inicjatywy oraz krytycznego osądu, 

oderwanie od rzeczywistości,  a nawet zmiany w odczuwaniu (odrętwienia) oraz zaburzone 

poczucie rzeczywistości (czasu, miejsca, depersonalizacje).  

Osoby, które doznały przemocy przejawiają również zaburzenia regulacji emocji. Nie 

radzą sobie z wybuchami agresji, występowaniem gniewnych dysforii, innym razem 

natomiast wyrażają niechęć do jakichkolwiek form przemocy. Towarzyszy im również 

wzmożone napięcie oraz nerwowość. Objawy te nasilają się i utrwalają w sytuacji 

powtarzających się napadów i aktów przemocy. 

W sytuacji kiedy jednostka dochodzi do przekonania, iż nie może nic zrobić, nie ma 

wpływu na sytuację, popada w stan biernej rezygnacji. Często w połączeniu z pewnym 

specyficznym poczuciem winy (wywołanym przekonaniem, iż to ofiara jest winna takiego 

zachowania sprawcy - prowokuje) może to doprowadzić do syndromu wyuczonej bezradności. 

Ofiara wówczas „poddaje się”, zaprzestaje jakichkolwiek działań, gdyż zdaj sobie sprawę, iż 

nie ma znacznego wpływu na to, co się dzieje. Skutki tego syndromu mogą być wielorakie. 

Od deficytów poznawczych (przekonanie o niemożności zmiany sytuacji i wpływu), poprzez 

deficyty w motywacji, do deficytów emocjonalnych wyrażających się w stanach apatii i lęku, 

uczucia zmęczenia i depresji. 
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Z powodu wielu następstw takich doświadczeń, cierpią nie tylko ci którzy są ofiarami, ale 

również bezsilni świadkowie obserwujący akt przemocy tj. najczęściej dzieci. Wydarzenia   z 

dzieciństwa mają ogromne znaczenie dla całego życia człowieka. Wpływają na rozwój 

dziecka, umiejętność współżycia z innymi i budowania bliskich intymnych relacji. 

Dzieciństwo jest okresem podczas którego kształtuje się nasza osobowość, rozwija 

emocjonalność i style zachowania. Wszystkie negatywne wydarzenia i urazy uniemożliwiają 

prawidłowy rozwój, prowadząc dziecko na obszary patologiczne.  

 

Bycie świadkiem przemocy jest silnym urazem, nigdy nie pozostaje bez śladów w 

psychice. Objawia się on nasilonymi zaburzeniami emocjonalnymi: częsta złość, dużo lęku i 

smutku, niska samoocena. Zaburzenia powstają także w pozostałych sferach: 

a)  w zachowaniu (agresja, nadpobudliwość, wagarowanie, okrutne traktowanie zwierząt),  

b) w funkcjach społecznych (niezdolność do empatii, niewielkie umiejętności społeczne, 

poczucie odrzucenia przez rówieśników),  

c) w funkcjach poznawczych (złe oceny w szkole, opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowy 

rozwój intelektualny),  

d) w zdrowiu fizycznym (zaburzenia łaknienia, jedzenia, snu, choroby psychosomatyczne, 

nocne moczenia, opóźniony rozwój fizyczny i motoryczny).  

 

       Poważne problemy u dzieci - świadków przemocy w domu - związane są również z 

wchodzeniem w związki w życiu dorosłym: zły obraz rodziny, miłości, bliskości powoduje, 

że same często tworzą związki patologiczne, stając się albo agresorem dla swego partnera, 

albo ofiarą. 

 

 

 

Skutki doświadczania przemocy w rodzinie (Anna Brzezińska). 

Postawa wobec agresji i 
przemocy 

- traktowanie przemocy jako normalnego zjawiska przynależnego do 

bycia w rodzinie, 

- stosowanie przemocy w celu rozwiązania problemów lub konfliktów z 

rówieśnikami i członkami rodziny. 

Postawa wobec rodziny - poczucie winy z powodu niezgody panującej miedzy rodzicami, 

- wstyd z powodu agresji członków rodziny, co powoduje, że ofiary 

izolują się  od rówieśników. 
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Poziom i formy 
aktywności 

- nadmierne pobudzenie i nadmierna aktywność w wielu sytuacjach które 

wcale tego nie wymagają, 

- osłabienie kontroli nad własnymi reakcjami, duża impulsywność, 

- duża niecierpliwość w działaniu, nieumiejętność doczekania nagrody. 

Jakość relacji 
interpersonalnych 

- trudności z zachowaniem dystansu wobec innych osób, 

- podejrzliwość i nieufność w stosunku do rówieśników i dorosłych, 

- trudności ze znoszeniem wszelkich ograniczeń. 

Emocjonalność - duża zmienność nastrojów (w jednej chwili przechodzenie od 

zadowolenia do złości bez wyraźnego powodu, 

- problemy z rozpoznawaniem i nazywaniem swoich uczuć. 

Uczenie się agresji - predyspozycje do stawania się ofiarami agresji i różnych form przemocy 

ze strony innych ludzi (zarówno dorosłych jak i rówieśników), 

-  tendencja do powtarzania swoich negatywnych doświadczeń we 

własnych rodzinach i w grupach rówieśniczych, 

- aprobowanie przemocy jako „normalnego” sposobu rozwiązywania 

konfliktów w wychowywaniu swoich dzieci. 

 

 

 Przemoc nie kończy się samoistnie -  pierwszym krokiem do jej przerwania jest 

przełamanie izolacji i milczenia. Biorąc pod uwagę szereg dramatycznych konsekwencji oraz 

częstość występowania przemocy w rodzinie należy podjąć działania zmierzające w kierunku 

edukacji społecznej dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z 

problemem. Niezbędne jest również zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i 

terapeutycznej zarówno sprawcom jak i ofiarom przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem 

krzywdzonych dzieci. 

 

2. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w środowisku 

lokalnym. 

 

2.1. Charakterystyka Gminy 

Gmina wiejska Lipno usytuowana jest w środkowo – wschodniej części województwa 

kujawsko – pomorskiego, zajmując centralną część powiatu lipnowskiego.  
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Rysunek 1. Położenie Gminy Lipno na tle województwa kujawsko – pomorskiego oraz 
powiatu lipnowskiego 

   
Źródło: http://www.lipno.nowoczesnagmina.pl/ 

Niniejsza jednostka samorządu terytorialnego graniczy z 7 gminami oraz 1 miastem: 

 

• od północy z gminą Kikół i Chrostkowo, 

• od wschodu z gminą Skępe i Wielgie, 

• od południa z gminą Fabianki, 

• z zachodu z gminą Czernikowo i Bobrowniki. 

 

Gmina Lipno składa się z 36 sołectw, do których należą: Barany, Białowieżyn, Biskupin, 

Brzeźno, Chlebowo, Chodorążek, Głodowo, Rumunki Głodowskie, Huta Głodowska, 

Grabiny, Ignackowo, Jankowo, Jastrzębie, Karnkowo, Rumunki Karnkowskie, Kolankowo, 

Kłokock, Komorowo, Krzyżówki, Lipno I, Lipno II, Łochocin, Maliszewo, Okrąg, Ostrowite, 

Ostrowitko, Ośmiałowo, Piątki, Popowo, Radomice, Tomaszewo, Trzebiegoszcz, Wichowo, 

Wierzbick, Zbytkowo i Złotopole.   

 

Z danych ewidencji ludności (stan na 30. XI 2010) wynika, że w Gminie Lipno 

zamieszkuje  11787 mieszkańców, z czego 51,9 %.stanowią kobiety.  
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Placówką realizującą zadania pomocy społecznej na terenie gminy wiejskiej Lipno jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Adresatami wsparcia socjalnego  

są najczęściej rodziny cierpiące niedostatek z powodu ubóstwa bądź bezrobocia, rodziny 

wielodzietne, rodziny niewydolne opiekuńczo i wychowawczo, osoby niepełnosprawne, 

rodziny dotknięte przemocą i uzależnieniami.  

Tabela 1. Liczba beneficjentów pomocy społecznej oferowanej przez GOPS w Lipnie 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w tych 
rodzinach 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 
Ubóstwo 771 700 615 612 610 2933 2846 2859 2380 2318 
Sieroctwo 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 10 8 130 108 98 53 32 743 625 554 
Bezrobocie 546 495 391 392 423 2087 2002 1586 1494 1566 
Niepełnosprawność 68 104 108 101 106 196 355 386 348 331 
Długotrwała choroba 98 124 77 76 71 291 495 295 264 230 
Bezradność w sprawach 
opiekuńczo -wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa 
domowego 

39 56 45 36 32 118 296 184 125 101 

w tym: - rodziny niepełne 11 18 37 32 32 34 57 137 104 101 
              - rodziny wielodzietne 28 39 8 4 0 84 244 47 21 0 
Alkoholizm 20 0 0 49 3 97 0 0 274 12 
Narkomania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trudności w przystosowaniu się do 
życia po opuszczeniu zakładu 
karnego 

3 0 1 0 2 3 0 2 0 2 

Zdarzenie losowe i sytuacja 
kryzysowa 2 1 6 4 0 5 6 22 11 0 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie  

       
      Z obserwacji pracowników socjalnych, analizy dokumentów, a także biorąc pod uwagę 

powody przyznawania pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie można 

stwierdzić,  że skala występowania zjawiska przemocy na przełomie ostatnich lat stale rośnie.            

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie realizując zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w różnych jej formach stale współpracuje z Policją, Sądem, 

Kuratorami Sądowymi, Pedagogami wszystkich placówek szkolnych, innymi instytucjami i 

sektorem pozarządowym, Parafią Rzymsko-Katolicką oraz Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Współpraca dotyczy poradnictwa, interwencji i wzajemnego 

wsparcia oraz uzupełnienia podejmowanych działań, a także bieżącego monitorowania 

problemu w środowiskach przez pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych. Na 

terenie gminy funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, gdzie terapeuta udziela porad 
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również dla osób współuzależnionych i członków rodzin alkoholików, bo w przeważającej 

części w tych środowiskach występuje przemoc (w różnych aspektach – fizyczna, psychiczna, 

zaniedbania), a sprawcy przemocy najczęściej wywodzą się z grona osób uzależnionych od 

alkoholu. Dzieci z rodzin dotkniętych przemocą uczestniczą w zajęciach świetlicowych, mają 

zapewniony udział w zorganizowanych formach wypoczynku oraz są dożywianie w 

stołówkach szkolnych.  

 

2.2. Diagnoza środowiska lokalnego 

 

      Diagnozę problemu sporządzono na podstawie otrzymanych informacji z Komendy 

Powiatowej Policji w Lipnie, Szkół, Kuratorów Sądowych, pracowników socjalnych z 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. 

 

Z danych Komendy Powiatowej Policji w Lipnie (stan na 2010) wynika, że z każdym 

rokiem wzrasta liczba przeprowadzanych interwencji domowych. W 2009 roku 

przeprowadzono 75 interwencji domowych, a w  2010 policjanci interweniowali już 79 razy.  

      W wyniku analizy danych ustalono: w roku 2010 Policjanci z Komendy Powiatowej 

Policji sporządzili 79 Niebieskich Kart dotyczących podejrzenia występowania przemocy 

domowej. W 12 przypadkach przyjęte zostały zawiadomienia o przestępstwie znęcania 

fizycznego i psychicznego nad rodziną, które zostały zakończone skierowaniem spraw z 

aktem oskarżenia do sądu, w 24 przypadkach powiadomiono Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. We wszystkich przypadkach sprawcami 

przemocy byli mężczyźni. 

      

Zachowania agresywne są najczęstszym  sposobem rozwiązywania konfliktów między 

dziećmi, sposobem na zdobywanie lepszej pozycji w grupie lub ochroną przed atakami 

innych. Na podstawie informacji otrzymanych ze szkół podstawowych  i gimnazjów ustalono, 

że wśród uczniów podczas przerw lekcyjnych zdarzały się akty przemocy, agresji – były to 

sporadyczne wypadki agresji fizycznej oraz werbalnej tj. wyśmiewanie, przezywanie, 

skarżenie, szyderstwa itp. Rzadko wśród uczniów występowało wulgarne słownictwo, 

obmawianie, wyszydzanie. Nie było zastraszania oraz czynów przestępczych. Uczniowie 

zazwyczaj zgłaszali występowanie agresji w szkole oraz zaniedbań ze strony rodziców 
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bezpośrednio do wychowawcy lub pedagoga. Pedagodzy szkolni ani wychowawcy nie 

zauważyli, by rodzice stosowali wobec dzieci przemoc fizyczną, natomiast zauważalne były 

zaniedbania ( rodzice nie interesowali się postępami w nauce, nie sprawowali odpowiedniej 

kontroli nad dziećmi, często dzieci przychodziły głodne, bez podstawowych pomocy 

naukowych niezbędnych do odrabiania lekcji, w nieodpowiednim stroju - niedostosowanym 

do pogody), a w niektórych przypadkach brak zainteresowania losem swoich dzieci 

(szkolnym i nie tylko). W 3  przypadkach zostało to zgłoszone do Sądu Rejonowego. 

      Z ustaleń wywiadów środowiskowych i spostrzeżeń pracowników socjalnych z Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie wynika, że zjawisko przemocy jest zatajane przez 

ofiary lub też  bagatelizowane. Rodziny dotknięte przemocą są bardzo niechętne do 

rozpoczęcia procedury Niebieskiej Karty. Wyniki pracy socjalnej wskazują również na 

występowanie niepokojącego zjawiska stosowania przemocy wobec osób starszych ze strony 

członków ich najbliższej rodziny.  

Wśród podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku 25 rodzin zostało 

objętych pomocą z uwagi na występującą przemoc, w 2010 Roku wsparcia z tego tytułu 

udzielono 24 rodzinom. W rejestrach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2010 roku figurowało 24 osób zgłoszonych przez członków rodziny, 

pracowników socjalnych, Policję inne osoby celem rozpoczęcia procedury zobowiązania do 

leczenia uzależnienia od alkoholu. Na podstawie analizy dokumentacji Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stwierdza się, że do najczęstszych przejawów 

przemocy w rodzinie na terenie Gminy Lipno należą: awantury domowe, w tym awantury pod 

wpływem alkoholu, pobicia, poniżanie i wyzwiska, przemoc ekonomiczna w dużej mierze 

związana z wydawaniem pieniędzy na alkohol, zaniedbanie. Ofiarami są zwykle 

współmałżonkowie, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne. Zjawiskiem występującym w 

naszej Gminie jest przemoc ekonomiczna wobec osób starszych przejawiająca się 

odbieraniem im świadczeń rentowych lub emerytalnych, zmuszaniem do zaciągnięcia 

kredytów i niespłacanie ich. 

  

Problem przemocy wymaga podjęcia szerokiego, zorganizowanego i zaplanowanego na 

wiele lat programu przeciwdziałania. 
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3. Kontekst prawny programu 

 

Z perspektywy przepisów obowiązujących w polskim prawodawstwie do problematyki 

przemocy odnosi się przede wszystkim ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 

Kodeks Karny. Zapisy dotyczące zwalczania przemocy w rodzinie, jej przeciwdziałania i 

pomagania ofiarom znajdują się także w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wychowaniu 

w trzeźwości i ustawie o Policji. 

 

 

3.1. Regulacje prawne dotyczące przemocy 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obowiązuje od 2005r. (Dz. U. Nr180, 

poz. 1493 z późn. zm.) i określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

zasady postępowania wobec osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących 

przemoc. W Ustawie znalazł się zapis Art. 12, który zobowiązuje osoby, które wykonując 

swoje obowiązki służbowe powezmą podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem 

przemocy wobec członków rodziny, do niezwłocznego zawiadomienia o tym Policji lub 

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

gminę do  realizacji określonych zadań, zostaną one przedstawione w podrozdziale 3.3. 

 

Podstawowym przepisem prawa karnego regulującym odpowiedzialność za czyny 

związane z przemocą w rodzinie jest Kodeks Karny, który zawiera osobny rozdział dotyczący 

przestępstw przeciwko rodzinie i opiece (rozdział XXVI). Jednym z przestępstwem opisanych 

w tym rozdziale jest przestępstwo znęcania się nad rodziną - art. 207, który brzmi 

następująco: "Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą 

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

lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat". 

Jeśli akty przemocy powtarzają się, a nie ma na to dowodów, lub sprawca przemocy 

uderzył po raz pierwszy, czyn ten może być zakwalifikowany jako uszczerbek na zdrowiu lub 

rozstrój zdrowia, wówczas ma zastosowanie art. 156 i 157 KK (rozdział XIX), które opisują 

przestępstwa polegające na uszkodzeniu ciała. 
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Przemoc fizyczna to także przemoc seksualna polegająca na wymuszaniu współżycia 

lub takich jego form, które nie są akceptowane przez ofiarę. Jeżeli sprawca dopuszcza się 

gwałtu, który również w małżeństwie jest niedopuszczalny, może odpowiadać za 

przestępstwo na podstawie art. 197 § 1. Kodeksu Karnego, definiującego zgwałcenie 

następująco: "Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do 

obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12." 

W Kodeksie Karnym znajdują się jeszcze inne przepisy, które mają zastosowanie w 

przypadku zaistnienia przemocy domowej. Są nimi: 

art. 191 § 1 "Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia 

innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia , podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3."; 

art. 190 § 1: "Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę 

osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie 

spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 

2." . 

 

Osoba doświadczająca przemocy może być objęta świadczeniami z pomocy 

społecznej – zarówno w postaci pieniężnej, rzeczowej, jak i pracy socjalnej. Zakres tego 

wsparcia jest określony w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 

Nr 175 z 2009 r., poz. 1362 z późn. zm.). Art. 7 tej ustawy stanowi, że pomocy społecznej 

udziela się osobom i rodzinom m. in. z powodu przemocy w rodzinie. Dodatkowo zapis art. 

107 ust. 2 obliguje pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe do 

wypełniania formularza „Pomoc Społeczna – Niebieska Karta” w przypadku stwierdzenia 

przemocy w rodzinie. Ponadto, zgodnie z przepisami o pomocy społecznej, do zadań 

własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m. in. prowadzenie pracy socjalnej, 

która jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych. Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową z 

pewnością mieści się w zadaniach przynależnych do pracy socjalnej. Przemoc w każdej 

rodzinie zaburza jej funkcjonowanie i zakłóca realizację zadań przypisanych rolom 

poszczególnych członków rodziny. 
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Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz .473 z późn. zm.) określa działania związane z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które należą do zadań własnych 

gmin. Zadania te obejmują między innymi udzielanie rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe – pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie. 

 

 

3.2 Zadania służb powołanych do niesienia pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie. 

 
Pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają obowiązek świadczyć: 

gmina, policja, pomoc społeczna, służba zdrowia, oraz organizacje pozarządowe. 

 

 

Gmina  

 

 Zadania związane z udzieleniem rodzinom, w których występuje problem przemocy, 

pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, medycznej a w szczególności ochrona przed 

przemocą w rodzinie są zadaniami własnymi gminy. Realizowane są przez Zespół 

Interdysypinarny  w skład którego wchodzą przedstawiciele:  

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 - Policji, 

- oświaty, 

- ochrony zdrowia, 

- organizacji pozarządowych,  

- kuratorzy sądowi, 

- i przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie.  
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Policja  

 

Policja jest zobowiązana do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. To właśnie policjanci najczęściej interweniują 

bezpośrednio w sytuacji przemocy. Do podstawowych zadań policji zawartych w art. 1 ust. 2 

pkt. 1,2,3 Ustawy o policji, należą m.in.: 
- ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra, 

- inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z 

organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, 

- wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. 

Policja jest jedyną instytucją, która może interweniować przez całą dobę, dlatego też 

interwencja taka powinna wprowadzić w rodzinie istotne zmiany, przede wszystkim 

ujawnienie przemocy, przerwanie izolacji rodziny, wyrównanie dysproporcji sił pomiędzy 

sprawcą, a ofiarą oraz umożliwienie ofiarom uzyskania ciągłego wsparcia przedstawicieli 

różnych służb. Ogromną rolę w walce z przemocą odgrywają dzielnicowi, którzy jako pierwsi 

mają kontakt z pokrzywdzonymi, przyjmują zawiadomienia o przestępstwie, pouczają o 

przysługujących ofierze prawach, informują o placówkach niosących pomoc 

pokrzywdzonym, tj. schroniskach, placówkach psychologiczno-pedagogicznych. 

 

 

Pomoc społeczna 

 
Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom rodzinom przezwyciężenia 

trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie 

powstawaniu tych sytuacji. Pomocy społecznej udziela się w przypadku: ubóstwa, 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Każda z tych sytuacji może sprzyjać 

występowaniu przemocy lub z niej wynikać. Pracownik socjalny w ramach swoich 

obowiązków powinien: 

- przeprowadzić wywiad środowiskowy, umożliwiający diagnozę sytuacji, 
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- przygotować plan pomocy, 

- udzielić pomocy finansowej, prawnej, psychologicznej, 

- w przypadku stwierdzenia przemocy, skierować do odpowiednich instytucji zajmujących 

się przemocą, umieścić w schronisku oraz za zgodą osoby poszkodowanej zwrócić się do 

policji o pomoc. 

- towarzyszyć w sądach, instytucjach publicznych klientowi, jeśli taka jest jego wola, 

- prowadzić „Niebieską Kartę”. 

 

Służba zdrowia 

 
Zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta, a ponieważ przemocy często 

towarzyszą wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego i zawsze występują uszkodzenia 

zdrowia psychicznego, dlatego też zjawisko przemocy w rodzinie kwalifikuje się do zakresu 

objętego świadczeniami zdrowotnymi. Zgodnie z ustawa o zawodzie lekarza ma on 

obowiązek poinformowania władz o określonych okolicznościach, czyli o podejrzeniu 

wystąpienia przestępstwa. Może również wydać zaświadczenie o odniesionych obrażeniach 

(obdukcja), podać informacje o możliwościach szukania pomocy. 

 

Organizacje pozarządowe 

 
Organizacje te często prowadzą: 

- telefon zaufania dla ofiar przemocy, 

- punkty informacyjno-konsultacyjne, 

- ośrodki pomocy, 

- świetlice dla dzieci z rodzin patologicznych, 

W ramach swojej działalności oferują m. in.: 

- pomoc psychologiczną 

- pomoc prawną 

- pomoc socjalną 

- grupy wsparcia 

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych. 
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3.3. Podstawa prawna realizacji programu 

 

1. Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). 

 

2. Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

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

 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 

1362 z późn. zm.). 

 

4. Uchwała  Nr X/49/07 Rady Gminy w Lipno z dnia 28 września 2007r  w sprawie 

przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lipno 

w latach 2007 – 2013. 

 

5. Gminny  Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Lipno na lata 2010 – 2013 

przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/195/10 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010 roku. 

6.  Lokalny Program Pomocy Społecznej obejmujący problematykę dożywiania oraz 

zdrowego żywienia  na lata 20011 – 2015 przyjętego Uchwałą Nr III/8/10 Rady Gminy Lipno 

z dnia 29 grudnia 2010 roku. 

 

7. Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2011 przyjęty Uchwałą  Nr III/11/10 Rady Gminy 

Lipno z dnia 29 grudnia 2010. 
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4. Kierunki działań i cele programu. 

 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Lipno 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, pracownicy służby zdrowia). 

 

4.1. Kierunki działań związane z realizacją zadań w zakresie 

zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie 

 

4.1.1. Założenia programu 

 

1. Zatrzymanie przemocy. 

2. Rozwój oferty pomocowej dla osób uwikłanych w przemoc. 

3. Współpraca różnych instytucji. 

4. Rozwój kompetencji i umiejętności reagowania wobec problemu przemocy i 

podniesienie poziomu świadomości społecznej. 

5. Stosowanie jednoznacznych przekazów, które mówią ,że nikt nie ma prawa stosować 

przemocy wobec drugiego człowieka. 

 

 

4.1.2. Zadania własne gminy – zgodnie z Ustawą 

 

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji. 

3. Rozwój działań edukacyjnych: 

- szkolenia dla rodziców 

- szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej 
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- szkolenia dla przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się problemami 

przemocy. 

4.  Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsca w ośrodku wsparcia. 

5.  Tworzenie programów korekcyjno – edukacyjnych. 

6.  Powołanie zespołu interdyscyplinarnego. 

 

 4.1.3. Budowanie lokalnego systemu (koalicji) na rzecz przeciwdziałania             

przemocy. 

 

4.1.4.  Elementy lokalnego systemu. 

 

1. Zasoby instytucjonalne wraz z potencjałem organizacyjnym. 

2. Zasoby ludzkie – specjaliści z różnych dziedzin. 

3. Instrumenty pomocowe i sieć wsparcia. 

4. Zespół interdyscyplinarny. 

5. Punkt konsultacyjny.  

 

4.1.5.  Zasoby w Gminie.   

 

1. Komenda Powiatowa Policji. 

2. Prokuratura Rejonowa. 

3. Sąd Rejonowy. 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

7. Zakład Opieki Zdrowotnej. 

8. Kościoły katolickie, organizacje pozarządowe. 

 

4.1.6. Zagrożenia w realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 

1. Negatywne wzorce zachowań społecznych. 
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2. Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. 

3. Opór w zintegrowaniu działań różnych instytucji. 

4. Problemy alkoholowe występujące w rodzinie. 

5. Problemy ekonomiczne rodzin. 

6. Brak umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

7. Brak świadomości dotyczących możliwości rozwiązywania swoich problemów za    

pomocą mediacji. 

8. Brak działalności specjalistów w zakresie mediacji rodzinnej. 

9. Brak motywacji ekonomicznej dla członków zespołu interdyscyplinarnego. 

10. Brak wiary w skuteczność nowych rozwiązań albo zmiany. 

 

4.2. Cel główny i cele szczegółowe. 

 

4.2.1. Cel główny programu 

 

Stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób 

zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy. 

 

4.2.2. Cele szczegółowe programu 

 

1. Zapobieganie występowania przemocy przez podnoszenie świadomości społecznej 

oraz ograniczania zaburzeń życia społecznego związanego z występowaniem 

przemocy. 

 

Realizacja zadania następować będzie przez: 

 

a) Edukację dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie za stresem i agresją. 

Działanie : 

- prowadzeni zajęć wychowawczych i informacyjno – edukacyjnych w  

placówkach oświatowo –wychowawczych, 
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- wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających zachowaniom 

nieagresywnym modelującym prawidłowe zachowanie opiekuna,  lidera, 

-opracowywanie i realizacja innowacyjnych programów szkolnych w zakresie 

profilaktyki na trenie szkół, 

- objęcie opieką rodzin dysfunkcyjnych, 

-prowadzenie mediacji rodzinnych, 

-prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym dla dzieci, młodzieży, 

rodziców jak również ofiar przemocy. 

 

b) Promowanie nieagresywnych zachowań w mediach ( prasa, radio, telewizja, 

internet) współpraca z mediami, kompanie informacyjne, których adresatami będą: 

dzieci, młodzież, dorośli, przedstawiciele władz samorządowych). 

 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu : 

 

1. Liczba zrealizowanych godzin edukacyjnych. 

2. Liczba dzieci objętych edukacją. 

3. Liczba osób dorosłych objętych poradnictwem. 

4. Liczba rodzin objętych działaniami wspierającymi i edukacyjnymi. 

5. Liczba kampanii przeprowadzonych spotkań. 

 

2. Zatrzymanie sytuacji przemocy – zmniejszenie negatywnych następstw  dla ofiar i 

świadków występowanie przemocy. 

 

Realizacja zadania następować będzie poprzez: 

 

a) Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i pozostającym w 

dotychczasowym miejscu pobytu. 

Działanie: 

- poradnictwo medyczne, prawne, psychologiczne, pedagogiczne oraz  z zakresu 

pomocy społecznej, 

- zabezpieczenie zespołu interdyscyplinarnego, 

- współpraca z ośrodkami wsparcia i innymi instytucjami, 
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- promowanie i realizacja „Niebieskiej Karty”, 

- opracowanie i druk materiałów informacyjnych,  

- rozpowszechnianie informacji na temat zaufania „ Niebieska Linia”. 

 

b) Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą zmuszonym do  

opuszczenia mieszkania. 

Działanie : 

- udzielanie informacji na temat bezpiecznego schronienia, 

- przeprowadzenie rozmów motywujących – profilaktycznych  z osobami 

stosującymi przemoc i ofiarą przemocy, 

- wysyłanie wniosków do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny, 

-informowanie o możliwości korzystania z form pomocy, adresatami będą osoby 

dotknięte przemocą oraz świadczenie przemocy. 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

 

1. Liczba osób objętych poradnictwem i wsparciem. 

 

3. Wychodzenie z sytuacji przemocy – zapobiegające stosowaniu przemocy w rodzinie. 

     

Działanie : 

- współpraca w zakresie kierowania osób do Ośrodków wsparcia, 

- kierowanie sprawców przemocy do programu korekcyjno – edukacyjnego. 

Adresaci  to: sprawcy przemocy i ofiary przemocy. 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

 

1. Liczba osób skierowanych . 

4. Poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do 

przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowanie przemocy w rodzinie jej 

rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. 

 

Realizacja zadania następować będzie poprzez : 
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a) Oddziaływanie na osoby zajmujące się zawodowo lub społecznie problemami 

przemocy w rodzinie. 

- konferencje i kampanie społeczne, 

-poradnictwo medyczne, socjalne, prawne, 

- działania ograniczające skutki wypalenia zawodowego tych osób, 

b)  Oddziaływanie na społeczności lokalne jako system poprawy. 

Działanie : 

- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, 

- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w społecznościach szczególnie 

zagrożonych przemocą – adresaci: instytucje, służby zajmujące się przemocą, 

środowisko lokalne, pedagodzy, wychowawcy szkół, przedszkoli, służba zdrowia, 

policja, straż. 

 

Termin realizacji programu – działalność całoroczna. 

 

4.3. Przewidywane efekty realizacji programu 

 

1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie. 

3. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.                  

4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.              

5.  Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy.          

6. Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym 

przemocą. 

7.  Niwelowanie skutków zjawiska przemocy. 

8. Zmniejszenie skali występujących w rodzinach dysfunkcji wynikających z przemocy.  

 

 

 

 

 


