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 I . Wstęp

Na zagadnienie  przemocy  domowej  można  spojrzeć  z  wielu  perspektyw,  bowiem 

przemocą  domową  zajmuje  się  szereg  dyscyplin  naukowych,  takich  jak:  psychologia, 

pedagogika, prawo, socjologia, polityka społeczna itp.

Precyzyjne  zdefiniowanie  tego  zjawiska  nastręcza  wiele  problemów  interpretacyjnych. 

Przemoc w rodzinie można oceniać w kategoriach prawnych, moralnych, psychologicznych 

i społecznych.

Najprostszą i dostępną dla przeciętnego człowieka definicją przemocy jest definicja 

zawarta  w  Słowniku  Języka  Polskiego  pod  redakcją  naukową  Mieczysława  Szymczaka, 

(Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa  1993  r.,  s.  986).  Określa  ona  przemoc  jako 

„fizyczną przewagę wykorzystywaną  do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś lub 

narzuconą bezprawnie władzę, panowanie”. Na potrzeby niniejszego Programu, najbardziej 

odpowiednią jest definicja przemocy zawarta w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.

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

2 pkt 2 tejże ustawy definiuje przemoc w rodzinie jako „jednorazowe albo powtarzające się, 

umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, 

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”.

Wyróżnia  się  kilka  rodzajów  przemocy,  które  mają  swoje  charakterystyczne 

wyznaczniki,  ale  też  wiele  elementów  wspólnych.  Każda  forma przemocy  powoduje  ból, 

cierpienie,  zawsze  narusza  prawa  i  dobra  osobiste  ofiary,  i  jest  intencjonalna.  Przemoc 

w rodzinie  ogranicza  się  do  czterech  podstawowych  rodzajów.  Jest  to  przemoc  fizyczna, 

przemoc psychiczna, przemoc seksualna i przemoc ekonomiczna. 



Rodzaje przemocy 

Przemoc fizyczna 

-  popychanie,  odpychanie,  obezwładnianie,  przytrzymywanie,  policzkowanie,  szczypanie, 

kopanie,  duszenie,  bicie  otwartą  ręką  i  pięściami,  bicie  przedmiotami,  ciskanie  w  kogoś 

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

w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy .

Przemoc psychiczna

- wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez 

odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, 

izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie 

się  posłuszeństwa,  ograniczanie  snu  i  pożywienia,  degradacja  werbalna  (wyzywanie, 

poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb 

Przemoc seksualna

-  wymuszanie  pożycia  seksualnego,  wymuszanie  nieakceptowanych  pieszczot  i  praktyk 

seksualnych,  wymuszanie  seksu  z  osobami  trzecimi,  sadystyczne  formy  współżycia 

seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety 

Przemoc ekonomiczna

-  odbieranie  zarobionych  pieniędzy,  uniemożliwianie  podjęcia  pracy  zarobkowej, 

niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny 

Ofiarami przemocy w rodzinie są na ogół kobiety i dzieci. Rzadko mężczyźni, chociaż 

ostatnio coraz częściej można spotkać się ze stosowaniem przemocy także wobec mężczyzn. 

Kategorią ofiar przemocy,  o której mówi się nieco rzadziej  niż o dzieciach i kobietach, są 

osoby niepełnosprawne i ludzie starsi.

Ofiary przemocy to osoby słabe fizycznie,  psychicznie,  o niskim poczuciu własnej 

wartości, zależne w jakiś sposób od sprawcy. Zależność ta może mieć wymiar psychiczny, 

fizyczny i ekonomiczny.

Najczęstszym objawem u osób doznających przemocy jest wyuczona bezradność. Jest ona 

poddaniem się, zaprzestaniem działania, co wynika z przekonania, że cokolwiek się zrobi, nie 

będzie  to  miało  żadnego  znaczenia,  gdyż  zawsze  znajdzie  się  powód  do  zachowań 

agresywnych.  Bardzo często bezradność rozwija się na bazie życiowych doświadczeń,  tak 



wyniesionych z dzieciństwa (przemoc fizyczna, napaść seksualna lub molestowanie, sytuacje 

traumatyczne – śmierć lub rozwód rodziców, alkoholizm, choroba bliskich, kłopoty w nauce, 

problemy  zdrowotne),  jak  i  wyniesionych  ze  związków  w  życiu  dorosłym  (przemoc, 

patologiczna zazdrość, gwałt, przymuszanie do nieakceptowanych form współżycia, groźby 

pozbawienia życia).  Nakładanie się na siebie niekorzystnych doświadczeń odgrywa istotną 

rolę w powstaniu i ujawnianiu się syndromu wyuczonej bezradności. Skutki wyuczonej

bezradności, łagodzi stopniowe odzyskiwanie przez osobę doznającą przemocy kontroli nad 

swoją osobą i swoim życiem.

Wyuczona bezradność prowadzi do wielu negatywnych skutków, które mogą przejawiać się 

w trzech sferach:

• deficyty poznawcze, które polegają na ogólnym przekonaniu, iż nie ma

takich sytuacji, w których możliwa jest zmiana, że w konkretnej sytuacji nic nie można zrobić 

i nikt nie jest w stanie pomóc,

• deficyty motywacyjne, które polegają na tym, że osoba zachowuje się

biernie, jest zrezygnowana, nie podejmuje żadnych działań, aby zmienić

swoją sytuację,

• deficyty emocjonalne, które objawiają się stanami apatii, lęku, depresji,

uczucia zmęczenia, niekompetencji i wrogości.

Ofiara przemocy, jeśli przez lata była poniżana i wykorzystywana, potrzebuje dużo czasu, aby 

odbudować świadomość swojej wartości.  Wielu ofiarom udaje się przeciwstawić sprawcy, 

niemniej jednak większość potrzebuje pomocy innych. Bez odpowiedniego wsparcia ofiara 

przemocy nigdy nie zdobędzie się sama na odwagę, żeby przeciwstawić się stosowaniu wobec 

niej przemocy.

Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy 

różnych służb i budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na terenie  Gminy Sobolew przemoc w rodzinie  występuje  w rodzinach o różnym 

statusie  społecznym,  często  łączy  się  z  problemem  nadużywania  alkoholu,  niskimi 

dochodami.

II. ZAŁOŻENIA PRZCIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

1. Założenia systemu



– podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy oraz zapewnienie osobom doznającym 

przemocy, bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy,

– rozwój oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc,

– integracja działań instytucji wobec problemu przemocy w rodzinie,

–  stosowanie  jednoznacznych  przekazów,  które  mówią,  że  nikt  nie  ma  prawa  stosować 

przemocy wobec drugiego człowieka,  nie  ma żadnego uzasadnienia  ani  usprawiedliwienia 

przemocy domowej,

–  rozwój  wiedzy,  kompetencji,  umiejętności  reagowania  wobec  problemu  przemocy 

i podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat problemu przemocy.

2. Zadania własne Gminy Sobolew w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do 

zadań  własnych  gminy  należy  tworzenie  gminnego  systemu  przeciwdziałania  przemocy 

w rodzinie, tj.:

– opracowanie i realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Sobolew,

– prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w  szczególności  poprzez  działania  edukacyjne  służące  wzmocnieniu  opiekuńczych 

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą,

– zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,

–  utworzenie  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  który  na  terenie  Gminy  Sobolew  będzie 

prowadził:  diagnozę  problemu przemocy w rodzinie,  podejmował  działania  w środowisku 

zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjował interwencje w środowisku dotkniętym przemocą 

w rodzinie, rozpowszechniał informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w Gminie Sobolew oraz inicjował działania w stosunku do osób stosujących przemoc 

w rodzinie.

3. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w Gminie Sobolew

• Funkcjonowanie  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w  skład  którego  wchodzą 

przedstawiciele:  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Sobolewie,  Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie, Posterunku Policji 

w  Łaskarzewie,  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

w Gończycach, oświaty, oraz Kuratorzy Sądowi. Zespół Interdyscyplinarny działa na 

podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Sobolew, a podmiotami.



• Funkcjonowanie grupy wsparcia dla współuzależnionych w Sobolewie

• Funkcjonowanie klubu AA „ Uśmiech „ w Sobolewie

• Funkcjonowanie  punktu  konsultacyjnego  prowadzonego  przez  członków  Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania  Problem Alkoholowych w Gminie Sobolew

4. Elementy lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

–  zasoby  instytucjonalne  –  instytucje  i  organizacje  zajmujące  się  problemem  przemocy 

w rodzinie,

– zasoby ludzkie – specjaliści z różnych dziedzin, 

– Zespół Interdyscyplinarny,

- klub AA „Uśmiech” w Sobolewie,

- Grupa wsparcia dla współuzależnionych.

III.  ZASOBY  GMINY  SOBOLEW  W  ZAKRESIE  PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE

1) Sąd Rejonowy w Garwolinie.

2) Posterunek Policji w Łaskarzewie.

3) Prokuratura Rejonowa w Garwolinie.

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie.

5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie.

6) Placówki oświatowe.

7) Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie.

9) Instytucje kościelne.

IV.  ZAGROŻENIA  W  REALIZACJI  ZADAŃ  PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH 

PRZEMOCY W RODZINIE

1) Negatywne wzorce zachowań społecznych.

2) Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych rodzin.

3) Problemy alkoholowe członków rodzin.

4) Słaba kondycja ekonomiczna rodzin.

5) Nieumiejętność rozwiązywania konfliktów w rodzinach.



6) Brak świadomości  dotyczących  możliwości  rozwiązania swoich problemów za pomocą 

mediacji rodzinnych.

7) Brak działalności specjalistów w zakresie mediacji rodzinnych.

V. CELE PROGRAMU

Cel  główny,  wyznaczony w Gminnym Programie  Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sobolew na lata 2013-2018,

 jest następujący:

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w gminie Sobolew, zapewnienie ochrony jej  

ofiarom oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców

Osiągnięcie  celu  głównego  jest  uwarunkowane  realizacją  przedstawionych  celów 

operacyjnych oraz działań.

Cel 1.

Wsparcie rodzin, w których stosowana jest przemoc.

Działania do celu 1.

• Udzielanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom 

dotkniętym przemocą.

• Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc.

• Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

w  szczególności  poprzez  podejmowanie  działań  edukacyjnych  służących  wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą 

w rodzinie (np. organizowanie szkoleń i warsztatów edukacyjnych).

• Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  prawnej  dla  rodzin  dotkniętych 

przemocą.

• Prowadzenie edukacji wśród ofiar przemocy w rodzinie w zakresie przysługujących im 

praw.

• Tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

• Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wparcia.

• Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich i kierowanie 

do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych.



Cel 2.

Podniesienie świadomości mieszkańców gminy w zakresie przemocy w rodzinie.

Działania do celu 2.

• Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie m. in. poprzez 

organizowanie  prelekcji,  pogadanek,  warsztatów  profilaktycznych  oraz  upowszechnianie 

materiałów  edukacyjno  informacyjnych,  w  tym  o  instytucjach  udzielających  pomocy 

w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie.

• Prowadzenie  wśród dzieci  i  młodzieży  profilaktyki  agresji  i  przemocy,  m.  in.  poprzez 

organizowanie zajęć w ramach szkolnego programu profilaktyki.

• Organizowanie dla nauczycieli i pedagogów szkoleń i warsztatów dotyczących przemocy 

w środowisku szkolnym i rodzinnym.

• Współuczestnictwo  w  programach  i  kampaniach  społecznych  poświęconych  przemocy 

w rodzinie i jej skutkom.

Cel 3.

Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.

Działania do celu operacyjnego 3.

• Monitorowanie przemocy w rodzinie w gminie; włączanie w tę działalność społeczności 

lokalnej.

• Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym. 

• Kontynuowanie  przez  pracowników  socjalnych  i  przedstawicieli  policji  i  kuratorów 

sądowych wizyt w rodzinach zagrożonych i dotkniętych przemocą.

• Podejmowanie  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  działającymi  na  rzecz 

dotkniętych przemocą w rodzinie.

• Zintegrowanie działań w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie poprzez 

wypracowanie  procedur  aktywnej  i  stałej  współpracy  placówek  oświatowych,  jednostek 

pomocy  społecznej  i  służby  zdrowia,  gminnej  komisji  rozwiązywania  problemów 

alkoholowych, policji, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, organizacji pozarządowych 

i Kościoła.



VII. ZADANIA PROGRAMU

Lp. ZADANIA OPIS ZADANIA TERMIN 
REALIZACJI

1. Prowadzenie przez 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
zintegrowanych 
i skoordynowanych 
działań w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

- podejmowanie działań w środowisku 
zagrożonym przemocą w rodzinie, 
mających na celu zapobieganie zjawisku,
- opracowanie i realizacja planu pomocy 
w indywidualnych przypadkach,
- rozpowszechnienie informacji 
o instytucjach oraz możliwościach 
udzielania pomocy w środowisku 
lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób 
stosujących przemoc w rodzinie,
- monitorowanie sytuacji rodzin, 
w których dochodzi do przemocy,
- prowadzenie dokumentacji działań 
podejmowanych wobec rodzin, 
w których dochodzi do przemocy oraz 
efektów tych działań.

od 2013 rok

2. Realizacja programów 
ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie

- kierowanie ofiar przemocy do 
ośrodków wsparcia 
- praca socjalna z osobami doznającymi 
przemocy

od 2013 rok

3. Zmiana postawy 
mieszkańców wobec 
przemocy w rodzinie 
poprzez działania 
informacyjno-
edukacyjne

- rozpowszechnienie materiałów 
edukacyjnych (broszur, ulotek, plakatów) 
dotyczących zjawiska przemocy 
w rodzinie wśród lokalnej społeczności,
- dostarczanie informacji o instytucjach 
udzielających pomocy i wsparcia 
ofiarom przemocy w rodzinie.

od 2013 rok

VII. 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.

  Przewodniczący Rady

/-/  Leszek Dariusz Urawski


