
UCHWAŁA NR 2/XXIX/2021 
RADY GMINY ŁĄCKO 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łącko na lata 2021 -2025. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art. 6 ust 1 i ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), RADA GMINY ŁĄCKO uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar                  
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łącko na lata 2021-2025, który stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Łącko 
 
 

Bernadetta Wąchała-Gawełek 
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I. WSTĘP 

 

Rodzina w warunkach każdego społeczeństwa stanowi podstawową i wszechstronną 

formę życia społecznego, zaspokajającą podstawowe potrzeby ludzkie. „Urodzenie się  

w określonej rodzinie wyznacza nie tylko punkt startu do dalszej życiowej drogi, lecz do 

pewnego stopnia określa także szansę realizacji przyszłych celów życiowych.  

Rodzina odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka gdyż kształtuje osobowość, poglądy 

i system wartości. Więzy łączące jej członków powinny być trwałe i opierać się na wzajemnym 

zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Jednak w chwili obecnej polskiej rodzinie przypadło 

funkcjonować w bardzo trudnym czasie została zachwiana hierarchia wartości  

oraz rozluźnieniu uległy normy etyczne, a także więzi emocjonalne między jej członkami.  

Ze zjawiskiem przemocy możemy zetknąć się w różnych miejscach. Często dowiadujemy się 

o aktach przemocy w domach, w szkołach, na ulicy i wielu innych miejscach. Coraz głośniej 

mówi się o przemocy wśród nieletnich, o przemocy w rodzinach, o przemocy wobec dzieci. 

Zjawisko to ma, więc charakter interdyscyplinarny i leży ono w kręgu zainteresowania 

przedstawicieli różnych środowisk: pracowników socjalnych, policjantów, asystentów rodziny, 

psychologów, socjologów, prawników, innych. 

Rodzina winna być przecież opoką, schronieniem i wzorem. Zwłaszcza dla jej 

najmłodszych członków, którzy z własnego domu rodzinnego wynoszą wzorce na swoje dalsze 

życie. Dzieci w takich sytuacjach cierpią najbardziej. Nie tylko, dlatego, że same są często 

ofiarami przemocy, ale także, dlatego, że przemoc, której doświadczyły lub widziały, zostawia 

w ich psychice trwałe ślady. Niestety, współcześnie dość często mówi się o wielu problemach 

i kryzysach w rodzinie dotyczących różnych form jej dysfunkcji. Łagodne dysfunkcje  

nie dyskredytują jeszcze rodziny, jeśli dysfunkcjonalność przekracza określone granice, 

zaczynają się poważne problemy emocjonalne, uzależnienia, współuzależnienia, zachowania 

autodestrukcyjne, zaburzenia osobowości oraz przemoc. Przyczyny stosowania przemocy 

mogą być różne. Mogą one wynikać z braku więzi emocjonalnych i brutalności w domu 

rodzinnym a także z frustracji, stresu, z zaburzeń psychicznych, z uzależnienia a także  

z ubóstwa. Ponadto przyczyn tego zjawiska można także dopatrywać się w tradycjach, 

zwyczajach i przekonaniach funkcjonujących w naszym społeczeństwie. Przemoc w rodzinie 

jest zjawiskiem trudnym do ujawnienia w związku z tym, że osoby doświadczające przemocy 

boją się, wstydzą, często nie wierzą w skuteczność pomocy (Cz. Czapów, Rodzina  
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a wychowanie, Warszawa 1968, s. 9. 2 K. Stanek, Praca socjalna z osobą lub rodziną  

z problemem przemocy, Warszawa 2014).  

Nie bez znaczenia jest fakt, że „ofiarę” i „sprawcę” łączą bliskie więzi rodzinne  

i emocjonalne. Przemoc w rodzinie inaczej zwana przemocą domową może być przyczyną 

poważnych szkód osobistych, społecznych i zdrowotnych. Zjawisko przemocy w rodzinie,  

 ze względu na swoją złożoność, zasługuje na miano problemu interdyscyplinarnego i wymaga 

międzysektorowej ciągłej współpracy wielu instytucji i organizacji pośrednio lub bezpośrednio 

związanych z problematyką przemocy w rodzinie. Tylko podejmowanie wspólnych, 

systematycznych i ciągłych działań może w sposób skuteczny przyczynić się do zmniejszenia 

skali zjawiska przemocy w rodzinie.  

Gmina Łącko podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

jednym z takich działań było powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w ramach, którego funkcjonują grupy robocze. Pracownicy socjalni, 

policjanci, nauczyciele, kuratorzy, pracownicy ochrony zdrowia, pedagodzy szkolni  

i psycholodzy, ksiądz odbywają szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy. Pomimo licznych działań w dalszym ciągu zjawisko przemocy 

w rodzinie stanowi jeden z trudniejszych do rozwiązania problemów społecznych w Gminie 

Łącko. Konieczne jest, zatem w dalszym ciągu systematyczne podnoszenie standardu usług 

adresowanych do osób doznających przemocy w rodzinie jak i stosujących przemoc. Również 

wskazana jest dalsza pomoc odpowiednich służb do realizacji profesjonalnych działań  

z zakresu przeciwdziałania temu zjawisku, a także działania w kierunku skutecznego 

pomagania osobom z obu tych grup. Ważna jest też stała edukacja społeczeństwa, mająca  

na celu zmianę świadomości w kwestii negatywnych i szkodliwych stereotypów na temat 

stosowania przemocy, jak też roli kobiety i mężczyzny w życiu rodzinnym i społecznym. 

Między innymi służyć ma temu opracowywanie i realizacja programów przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. W miarę potrzeb i zmiany sytuacji społecznej zadania i cele programu 

mogą ulec zmianom i udoskonaleniom.  

Niniejszy Program został opracowany przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łącku we współpracy z przedstawicielami samorządu gminnego oraz jednostek i instytucji 

statutowo zajmujących się pracą na rzecz rodziny i dziecka. Zawiera on zadania do realizacji 

dla wszystkich gminnych jednostek i instytucji. Jego nadrzędnym celem jest ograniczenie na 

terenie Gminy Łącko skali problemu przemocy, zaś cele szczegółowe odnoszą się do całego 

systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. W części opisowej Programu zostały 

zawarte podstawowe informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie a w części 
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metodologicznej ukazano skalę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Łącko –  

w oparciu o dane pozyskane z Urzędu Gminy, Szkół, Ośrodków Zdrowia, Komisariatu Policji 

w Starym Sączu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku,  

a także z danych statystycznych oraz na podstawie analizy dokumentacji Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łącku. Przedstawiono również zasoby instytucjonalne i kadrowe, oraz potrzeby 

pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc. Powyższe dane posłużyły do przeprowadzenia 

analizy SWOT, w oparciu, o którą wyznaczono cele oraz opracowano harmonogram realizacji 

Programu. 

 

II. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE  

1. Definicja przemocy, jej rodzaje, formy i cykle.  

 

W literaturze tematu wymieniane są cztery terminy najczęściej używane w odniesieniu 

do aktów przemocy: „agresja” (aggression), „przemoc” (violence), „przymus” oraz „przemoc 

o charakterze przestępczym” (crimi-nal violence).  

Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie, to „zamierzone i wykorzystujące 

przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra 

osobiste, powodując cierpienie i szkody. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie  

lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych 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. Światowa 

Organizacja Zdrowia formułuje definicję przemocy, zgodnie, z którą jest to „celowe użycie siły 

fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu, lub przeciwko grupie, 

lub społeczeństwu, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne 

uszkodzenie i śmierć, ból fizyczny, zaburzenie rozwoju lub deprawację”. 
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Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

JEST INTENCJONALNA 

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i 

podporządkowanie ofiary. 

SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE 

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.  

NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE 

Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do 

nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 

POWODUJE CIERPIENIE I BÓL 

Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia 

sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

 

Formy przemocy: 

Przemoc fizyczna - np. 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 lub innych niebezpiecznych narzędzi, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, 

wyrzucanie z samochodu, gaszenie papierosa na osobie, nieudzielanie koniecznej pomocy  

Przemoc psychiczna - np. 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 bezprawnych gróźb np. zabiję 

cię, szantażowanie zabójstwem, przekonywanie o swojej bezkarności.  

Przemoc seksualna - definiowana jest, jako „wymuszanie kontaktów o charakterze 

seksualnym wbrew woli danej osoby, a także kontynuowanie aktywności seksualnej bez jej 

zgody, gdy nie jest w pełni świadoma lub gdy obawia się odmówić.4  

Przemoc ekonomiczna - np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia 

pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb członków rodziny.  

Zaniedbywanie - niezaspokajanie podstawowych potrzeb egzystencjalnych oraz świadome 

nieudzielanie pomocy w sytuacjach trudnych, w potrzebie. Przejawia się w niedostarczaniu 

odpowiedniej ilości pożywienia, braku dbałości o higienę, niezapewnieniu odpowiedniego 

ubioru, w braku dbałości o zdrowie, itp.  
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Przemoc w rodzinie najczęściej nie jest jednorazowym zdarzeniem. Zazwyczaj, jeżeli 

ktoś raz dopuścił się przemocy wobec bliskich osób, może zastosować ją po raz kolejny. Osoby 

zajmujące się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie obserwują, że przemoc 

kształtuje się w oparciu o charakterystyczny schemat, który określa się mianem cyklu 

przemocy. Amerykańska psycholog Leonora E. Walker badając kobiety doznające przemocy 

w rodzinie opisała pewne cyklicznie pojawiające się w ich związkach zdarzenia. Na cykl 

przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy:  

Faza narastającego napięcia – początkiem jest wzrost napięcia, narastają konflikty. Pojawia 

się agresja. Ofiara stara się opanować sytuację – uspokaja sprawcę, spełnia wszystkie 

zachcianki, podejmuje działania aby uszczęśliwić sprawcę, powstrzymać przed wyrządzeniem 

krzywdy. Osoby, które są krzywdzone mogą odczuwać takie dolegliwości fizyczne jak: bóle 

żołądka, bóle głowy, bezsenność, utrata apetytu, apatia, mogą stać się nerwowe i niespokojne. 

To wynik narastającego napięcia, które po pewnym czasie może być nie do wytrzymania.  

 

Faza ostrej przemocy – tu następuje wybuch nagromadzonej u sprawcy agresji 

i wyładowanie jej. Skutki jakich ofiara doznaje to często obrażenia zewnętrzne 

tj. obrzęki, siniaki, połamane kości, obrażenia wewnętrzne, a nawet śmierć. 

  

Faza miodowego miesiąca – czas skruchy osoby stosującej przemoc i okazywania miłości 

swej ofierze. Sprawca dopiero teraz dostrzega, że swoim zachowaniem, agresją skrzywdził 

kogoś mu bliskiego. Podejmowane są próby przepraszania, załagodzenia sytuacji, staje się 

uczynny, kochający, sprawca usprawiedliwia swoje zachowanie często przekonując ofiarę, że 

był to jednorazowy incydent. Ofiara wierzy w te zapewnienia i zostaje. W tej fazie ofiara nie 

szuka pomocy, jak również wycofuje wcześniejsze zeznania na niekorzyść partnera. Niestety 

miodowy miesiąc szybko się kończy i często rozpoczyna się od nowa faza narastającego 

napięcia. Ofiara nadal jest zatrzymana w cyklu przemocy, bo łatwo pod jej wpływem 

zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch. 

 

2. Podstawy prawne programu:  

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 

2009.114.946).  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. 

Dz.U.2020.821 t.j ),  
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 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U.2020.218 t.j.),  

 Ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz.U.2020.1876 t.j.),  

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 t.j. ),  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 

Nr 209 poz. 1245).  

Zgodnie z zapisem w art. 6, ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.218 t.j ) oraz innych ustaw do zadań własnych gminy należy:  

 opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,  

 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 w rodzinie,  

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w 

ośrodkach wsparcia,  

 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.  

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Gminie Łącko na lata 2020-2024 wpisuje się w cele i kierunki działań innych dokumentów 

strategicznych. Należą do nich m.in.:  

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2014-2020 r. którego celem głównym jest zwiększenie 

skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz 

zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce.  

 Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie 

Łącko na lata 2016-2021 
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III. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE NA OBSZARZE GMINY 

ŁĄCKO 
 

Przemoc w rodzinie jest trudnym problem rodziny, osoby, które jej doświadczają często 

nie chcą mówić o swoim problemie ze względu na strach, poczucie winy, obawę przed 

osądzeniem, ze strony rodziny lub też społeczności lokalnej. Przemocy w rodzinie towarzyszy 

również wiele stereotypów, które powstrzymują osoby doświadczające przemocy przed 

udaniem, się po pomoc w związku, z czym coraz częściej zjawisko przemocy w rodzinie 

poruszane jest w różnych kampaniach, akcjach informacyjnych.  

Według danych zawartych w sprawozdaniu z Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie od 2012 do 2017 roku liczba wypełnionych formularzy Niebieskie Karty 

wrosła o około jedną trzecią (z 66 961 do 98 307). Podejrzani o przemoc to przeważnie (tj. w 

ponad 90%) mężczyźni. Jak wynika ze statystyk policji, rok do roku w bardzo wielu 

przypadkach podejrzewani sprawcy są pod wpływem alkoholu (około 60%). Patrząc na 

charakterystykę osób doznających przemocy w rodzinie w statystykach policji widać również, 

że w ciągu 7 lat (od 2012 do 2018 roku) zmniejszył się udział objętych procedurą osób 

małoletnich (z 25% do 14%) i jednocześnie wzrósł odsetek kobiet (z 65% do 74%). (Raport 

Kantar Polska dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Ogólnopolska diagnoza 

zjawiska przemocy w rodzinie - Październik 2019 roku).  

A jak to wygląda w Gminie Łącko? 

Diagnoza problemu przemocy w Gminie Łącko została przeprowadzona na podstawie 

badań ankietowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. Badanie zostało 

przeprowadzone w miesiącach od czerwca 2020 r. do września 2020 r. ankieta była dostępna 

na stronie Urzędu Gminy w Łącku, na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku oraz na 

stronach szkół w Gminie Łącko pod adresem: https://forms.gle/6Q4w6gFRP3qU7cMk6 a jego 

wyniki stanowiły podstawę do sporządzenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Skała na lata 2021-2025. Głównym celem 

badania było oszacowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Łącko jak również 

ocena systemu przeciwdziałania i zwalczania przemocy w gminie. Kolejnymi źródłami są 

dokumenty, sprawozdania gromadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, Zespół 

Interdyscyplinarny i Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Łącku. Do 

przeprowadzenia diagnozy posłużono się danymi pozyskanymi od Policji oraz z Sądu 

Rejonowego w Nowym Sączu. 
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1. Dane liczbowe –dotyczące osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  

Jak wynika z Tabeli nr.1 procedurę Niebieskie Karty najczęściej sporządzała Policja, 

gdyż to ona jest pierwszą instytucją reagującą na przemoc w rodzinie i wszczynającą procedurę 

Niebieskie Karty. Następnie o zaistniałej sytuacji informowany jest Ośrodek Pomocy, który 

zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego i powołuje grupy 

robocze. Grupy Robocze podczas rozeznawania sytuacji rodzin, w których wszczęto procedurę 

„Niebieskie Karty” podejmują szereg działań i są to m.in. motywowanie do udziału w 

programach korekcyjno – edukacyjnych (osoby stosujące przemoc), motywowanie do podjęcia 

terapii małżeńskiej lub rodzinnej, wnioski do Sądu w celu rozeznania sytuacji przez kuratora, 

przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, monitoring rodziny przez dzielnicowego oraz 

pracownika socjalnego, kierowanie osób, które nadużywają alkoholu na spotkania Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz motywowanie do podjęcia terapii 

uzależnień, przeprowadzanie rozmów motywująco – wspierających, przeprowadzanie rozmów 

informacyjno – pouczających. 

 

Tabela nr 1. Liczba wszczętych procedur Niebieskie Karty w latach 2015-2020  

INSTYUCJA ZAKŁADAJĄCE NIEBIESKIE KARTY 

ROK OPS OŚWIATA 
SŁUŻBA 

ZDROWIA 
GKRPA POLICJA Razem 

2015 1 0 0 0 13 14 

2016  2 0 0 0 18 20 

2017  4 0 0 0 12 16 

2018  0 0 0 0 12 12 

2019 1 0 0 0 11 12 

2020 do 

czerwca  
7 0 0 0 7 

14 

Źródło: dane OPS w ŁĄCKU, opracowanie własne 

Z poniższej tabeli wynika, ze nadal w znacznej większości to kobiety są dotknięte 

przemocą, mężczyźni w o wiele mniejszym stopniu. W statystykach nie odnotowujemy 

przemocy wobec dzieci. 
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Tabela nr 2. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Rok  Kobiet  Mężczyzn  Dzieci 
Łącznie liczba osób doznających 

przemocy  

2016 17 3 0 20 

2017 11 3 2 16 

2018 11 1 0 12 

2019 17 1 0 18 

2020 10 4 0 14 

Źródło: dane OPS w ŁĄCKU, opracowanie własne 

 

2. Dane z instytucji: Sądu i Policji 

 

Z danych za 2019 rok uzyskanych od Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu 

wynika, że liczba kar pozbawienia wolności (bezwzględnego) została orzeczona w 4 

przypadkach w związku z art. 156,157,190,191,197,207 kk. Natomiast środki prawne 

orzeczono wobec 3 osób w tym 2 zakazy zbliżania się i jeden nakaz opuszczenia lokalu. 

Dane z Policji przedstawiono w poniższej tabeli  

Tabela nr 3. Zjawisko przemocy w ujęciu danych z Policji. 

rok 

Ilość 

interwencji w 

rodzinach 

ogółem 

Ilość 

interwencji 

dotycząca 

przemocy 

domowej 

Ilość rodzin 

monitorowana w 

związku z 

przemocą 

domową 

Ilość wszczętych 

postępowań 

przygotowawczych z art. 

207kk/zakończonych 

aktem oskarżenia 

Ilość osób 

zatrzymanych 

w związku z 

przemocą 

domową 

2016 106 17 20 12/3 9 

2017 98 11 13 11/6 6 

2018 119 12 12 8/5 8 

2019 119 9 10 7/3 4 

 

Jak wynika z powyższych danych na terenie Gminy Łącko często dochodzi do 

interwencji w rodzinach związanych z przemocą domowa ale tendencja jest spadkowa.  
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3. Liczba rodzin zagrożona przemocą domową  

 

Na terenie Gminy Łącko zamieszkuje 16674 mieszkańców w tym 8310 kobiet oraz 8364 

mężczyzn (dane z roku 2019). Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku w roku 2019 

korzystało ogółem 1594 osoby z 507 rodzin, co stanowi 9,56% wszystkich mieszkańców. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

a osoby i rodziny korzystające z pomocy są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu 

ich trudnej sytuacji życiowej. Analiza rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Łącku, powód przyznania pomocy:  

Tabela Nr 4. Przesłanki przyznania pomocy wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

Lp. Trudna sytuacja życiowa 
Liczba rodzin  

2019 

Liczba osób w rodzinie 

2019 

1. Ubóstwo 305 1080 

2. Sieroctwo 0 0 

3. Bezdomność 1 1 

4. 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 145 818 

w tym wielodzietność 137 790 

5. Bezrobocie 125 447 

6. Niepełnosprawność 198 504 

7. Długotrwała lub ciężka choroba 242 628 

8. 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego - ogółem 

7 22 

w tym rodziny niepełne 5 11 

rodziny wielodzietne 2 11 

9. Przemoc w rodzinie 1 3 

10. Alkoholizm 5 0 

11. Narkomania 3 11 

12. 
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 
0 0 

13. 
Trudności w integracji osób, które otrzymały status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniająca 
0 0 

14. Zdarzenia losowe 11 35 

15. Sytuacja kryzysowa 0 0 

 

Z powyższej tabeli wynika, że czynników ryzyka, które mogą wpływać na 

występowanie przemocy w rodzinie jest bardzo wiele. Nadal obecne problemy typu ubóstwo, 

bezrobocie mogą powodować frustrację, ta z kolei rodzi agresję. Wśród klientów OPS są 
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również rodziny w których spotykamy się z zaburzeniami, czy wręcz chorobami psychicznymi, 

nie leczonymi latami, powodującymi konflikty rodzinne i prowadzącymi do destrukcji rodziny. 

Zauważyć należy również problemy związane z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków i 

różne uzależnienia behawioralne występujące w rodzinach powodujące zaburzone postrzeganie 

siebie, otaczającego świata, często prowadzące do zaburzeń zachowania przez to do 

patologicznych relacji włącznie z przemocą względem członków rodziny  

 

4. Liczba rodzin dotkniętych przemocą i zagrożonych przemocą. 

 

Z danych ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku za 2019 rok wynika, że z wsparcia w 

ramach ustawy o pomocy społecznej skorzystało 507 rodzin, jednak nie można generalizować, 

że wszystkie rodziny są zagrożone przemocą domową. Pracownicy socjalni OPS w Łącku 

wytypowali 21 rodzin, które nie wchodzą w pozostałe kategorie, w których potencjalnie może 

wystąpić zagrożenie przemocą domową ze względu na problemy społeczne, zdrowotne i cechy 

charakteru.  

20 rodzin objętych procedurą NK 

13 rodzin objętych asystenturą rodziny, 

14 rodzin zgłoszenia do GKRPA,  

119 interwencji domowych w  rodzinach dotyczących nadużywania alkoholu, konfliktów i 

przemocy domowej (dane z Policji). 

Łączna liczba rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą oszacowano w ilości 187.  

 

5. Określenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w Gminie Łącko 

 

 

Jak wynika z danych uzyskanych z Urzędu Gminy Łącko, Gminę Łącko zamieszkują 

3784 rodziny, rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą jest 187. A zatem wskaźnik 

procentowy rodzin dotkniętych przemocą i zagrożonych przemocą w rodzinie wynosi: 4,94 %.  

Z analizy badań ankietowych prowadzonych na potrzeby niniejszej Diagnozy wynika, 

że z pośród 177 osób badanych aż 55,4% zna rodzinę w naszej gminie, w której  stosowana jest 

przemoc. (Wykres 1.) 
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Wykres 1. 

 

 

 

6. Analiza jakościowa zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy na 

podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców 

Gminy Łącko. 

 

Analiza postaw wychowawczych:  

Poniższe wykresy przedstawią stosunek mieszkańców do surowego wychowywania dzieci,  

w tym do stosowania kar fizycznych. Tylko 97,2% badanych nie stosuje kar fizycznych, ale 

blisko 3% jednak stosuje kary fizyczne w wychowaniu dzieci. 

Wykres 2.  
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Wykres 3. 

 
 

Za pomocą wykresu przedstawiam uznawanie okoliczności, które usprawiedliwiałyby 

stosowanie przemocy, czy badani uważają, ze takowe istnieją?  Aż 77.4 % nie znajduje 

usprawiedliwienia dla stosowania przemocy. 

 

Wykres 4. 
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Stosunek do regulacji prawnych zakazujących stosowania kar fizycznych obrazują poniższe 

wykresy. 

 

Wykres 5. 

 
Stosunek do interweniowania przez członków rodziny, gdy widzą, że dziecko jest źle 

traktowane przez swoich rodziców obrazuje poniższy wykres.  

 

Wykres 6. 
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Analiza postaw – stereotypów  dotyczących przemocy. 

Jednym z stereotypów jest to czy istnieje gwałt w małżeństwie, nasi badani w większości 

78% uznali, że istnieje gwałt w małżeństwie. Wciąż są osoby, które (22% ) uważają inaczej. 

W kolejnym pytaniu chcieliśmy poznać działania jakie podejmie osoba nie uznająca 

przemocy w małżeństwie – odpowiedzi poniżej na Wykresie 8. 

Wykres 7. 

 
Wykres 8. 
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W kolejnych pytaniach poznaliśmy opinie na temat przejawów przemocy psychicznej i 

ekonomicznej –  traktowanych jako zachowania przemocowe,  

Wykres 9 

 
 

Wykres 10 
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 Świadomość mieszkańców dotycząca osób i instytucji, do których należy zgłosić się 

w przypadku wystąpienia zachowań/stosowania przemocy – w jakim stopniu znane  

są miejsca i możliwości uzyskania pomocy 

Wykres 11 

 

 

Wykres 12 
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Wykres 13 

 

7.  Identyfikacja przyczyn i mechanizmów zjawiska przemocy 

 

Blisko 80% badanych odpowiedziało twierdząco, że na terenie Gminy Łącko występuje 

zjawisko przemocy, a 24,9% uważa to zjawisko za istotny problem. Aż 55,4% badanych zna 

rodzinę w której stosowana jest przemoc, zaś świadkiem bezpośredniej przemocy w rodzinie 

było 31,1% ankietowanych. Przedstawione dane obrazują poniższe wykresy. 

 

Wykres 14 
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Wykres 15 

 

 

 

 

Wykres 16.  

 

Wykres 17. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B713CC18-7092-404F-A396-A3787E5D1393. Podpisany Strona 21



22 
 

Ponad 67 % badanych uważa, że przemoc występuje w rodzinach z problemem 

alkoholowym, a najczęstszą przyczyną stosowania przemocy w rodzinie są właśnie używki 

(91%), a 57,6% badanych przyczyną jest choroba psychiczna. Czynnikami , które wpływają na 

postępowanie sprawców przemocy w 59,9% są ich cechy charakteru, a w 72,9% to poczucie 

bezkarności. Badani w blisko 90% stwierdzają, że sprawcami są mężczyźni. Przedstawione 

dane obrazują poniższe wykresy. 

Wykres 18. 

 

  

 

Wykres 19. 
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Wykres 20. 

 

 

Wykres 21. 

 

 

Według badanych najczęściej ofiarą przemocy padają 85,3% kobiety, 78,5% dzieci. 

Wśród badanych 74% wie gdzie szukać pomocy i akt przemocy zgłosiło by 85,9% badanych 

na Policję a 75,1% zawiadomiło by Ośrodek Pomocy Społecznej. Respondenci oceniają, że 

ofiary raczej mogą liczyć na pomoc na terenie Gminy Łącko (41,2% tak uważa), a 32,2% ocenia 

dobrze prowadzone działania profilaktyczne w Gminie. Z przykrością należy stwierdzić ,że 

65% badanych nie słyszało o Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy.  

Przedstawione dane obrazują poniższe wykresy. 
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Wykres 22. 

 

Wykres 23. 

 

Wykres 24.  
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8. Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań. 

Uzyskane w przeprowadzonym badaniu ankietowym wyniki, pozwalają na 

stwierdzenie, że problem przemocy w rodzinie dotyczy również naszej gminy,  jest to 

zauważalny problem społeczny. Były również odpowiedzi wskazujące, że osoby nie spotkały 

się z tym problemem. Powiązania można szukać  z tym, że osoby wychodzą z założenia, że 

jeżeli  ich ten problem nie dotyczy to również w innych rodzinach nie występuje.  

Jeżeli chodzi o rodziny, w których występuje problem przemocy, to wśród wskazanych 

odpowiedzi typuje są rodziny w których występuje uzależnienie, najczęściej od alkoholu. 

Nadużywanie alkoholu jest również wskazane jako główna przyczyna przemocy w rodzinie. 

Osobami najczęściej stosującymi przemoc to według większości badanych  mężczyźni 

(mężowie, ojcowie, konkubenci),  a osoby które najczęściej doświadczają przemocy w rodzinie 

to kobiety, na drugim miejscu dzieci.  

Budującym jest fakt, że osoby z najbliższego sąsiedztwa., deklarują zgłoszenie faktu 

podejrzenia przemocy odpowiednim służbom, instytucjom. Wśród służb i instytucji, do których 

zdecydowaliby się zgłosić fakt przemocy wskazywano policję oraz ośrodek pomocy 

społecznej. Pojawiała się również szkoła, pedagog szkolny.  

Ankietowani trafnie definiowali przemoc, wymieniali znamiona, cechy, zachowania 

osób dopuszczających się jej stosowania oraz jej doświadczających. Przedstawione wyniki 

badań ukazują, że w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy należy zwrócić uwagę na 

rozpowszechnianiu informacji o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym. 

Warto również uświadomić mieszkańców, że problem przemocy dotyczy również naszej 

gminy, że należy podejmować działania i informować odpowiednie służby, instytucje.  

Charakterystyka grupy badawczej: w badaniu ankietowym zwiędło udział 177 osób z 

wszystkich miejscowości Gminy Łącko. najwięcej z miejscowości Obidza 23,7% - 42 ankiety, 

z Łącka 17,5% - 31 ankiet, najmniej bo tylko 1 ankieta wpłynęła z miejscowości Wola 

Piskulina. 

Ponad 80 % wśród badanych stanowiły kobiety, a mężczyźni tylko 17,5%, większość 

ankietowanych stanowiły osoby z wyższym i średnim wykształceniem w wieku 36-40 lat, 

miłym zaskoczeniem jest również to , że Seniorzy  stanowili sporą grupę ankietowanych.  
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9. Zasoby lokalne umożliwiające pracę z problemem przemocy w rodzinie 

 

Realizatorami działań interwencyjnych, przewidzianych w Gminnym Programie, są 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych. W skład Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego przez Wójta 

Gminy Łącko, wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, ochrony 

zdrowia, kuratorów sądowych, przedstawiciel Stowarzyszenia Dolina Dunajca i Kościoła 

Katolickiego. Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy w szczególności diagnozowanie 

problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą 

w rodzinie mający na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w 

środowisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach osobom i możliwości udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób doznających 

przemocy. 
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10. Analiza SWOT 

 

Nazwa SWOT jest akronimem słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe 

strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). To efektywna 

metoda, która pozwala zidentyfikować słabe, silne strony oraz szanse i zagrożenia, jakie stoją 

przed instytucją w obliczu występującego problemu.  

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 kampanie społeczne: krajowe, 

wojewódzkie, powiatowe, gminne 

nagłaśniające problem przemocy,  

  zjawisko przemocy rozpowszechniane w 

mediach lokalnych:, strona internetowa, 

ulotki,  

 zaangażowanie oraz dobra współpraca 

wielu podmiotów tj.Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łącku, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Pedagogów, Policji, oraz 

Ośrodków Zdrowia w działaniach na 

rzecz dzieci i rodzin w zakresie 

przeciwdziałania przemocy,  

  zapewnienie wsparcia asystenta rodziny,  

 podjęcie pracy z kuratorem sądowym,  

  doświadczenia, wiedza i kwalifikacje 

pracowników instytucji działających na 

rzecz rodziny zwłaszcza tej uwikłanej w 

przemoc,  

  organizowanie szkoleń dla kadry, 

podmiotów stanowiących trzon 

Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 

 brak mieszkań socjalnych dla osób 

doświadczających przemocy,  

 zbyt mała dostępność do 

specjalistów; psychologa, terapeuty 

rodzinnego,  

 zjawisko przemocy silnie 

zakorzenione w obyczajowości, 

utrwalone i podtrzymywane przez 

stereotypy,  

 brak zainteresowania programami 

korekcyjno - edukacyjnymi dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie,  

 brak środka przymusu do udziału 

sprawców w zajęciach korekcyjno – 

edukacyjnych,  

 niedostateczne wykorzystanie przez 

organy ścigania i wymiar 

sprawiedliwości już istniejących 

rozwiązań prawnych,  

 zbyt duża liczba zadań 

spoczywających na pracownikach 

socjalnych OPS i dzielnicowych KP 

uniemożliwiająca skuteczną pracę 

socjalną z rodzinami, 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 zmiany prawne umożliwiające skuteczne 

formy niesienia pomocy rodzinom 

zagrożonym przemocą domową,  

 wzrost świadomości społecznej 

dotyczącej problemu uzależnienia i 

współuzależnienia oraz rosnąca liczba 

osób objętych leczeniem odwykowym,  

 zmiana postaw społecznych, obalanie 

mitów i stereotypów o tematyce 

przemocy,  

 zwiększenie działań informacyjnych 

dotyczących problematyki uzależnień i 

przemocy w rodzinie,  

 stale kształcąca się kadra służb 

działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

 możliwość aplikowania o 

dofinansowanie w ramach konkursów i 

funduszy unijnych, 

 brak konsekwentnych działań w stosunku 

do sprawców przemocy domowej, 

poczucie bezkarności u osób stosujących 

przemoc,  

 zbyt niskie kary w stosunku do rangi 

popełnionych czynów, najczęściej kara w 

zawieszeniu,  

 brak gwarancji bezpieczeństwa osób 

doświadczających przemocy,  

 niechęć do współpracy osób 

doświadczających przemocy domowej,  

 zbyt rozbudowana sprawozdawczość, 

pochłaniająca zbyt wiele czasu osób 

pomagającym,  

 brak środków gminy z przeznaczeniem 

na wkład własny, niezbędny do realizacji 

projektów finansowanych ze środków 

zewnętrznych, 

 

 

11. Rekomendacje do działań: 

Diagnozując problematykę przemocy należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

 współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz innych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy,  

 zapewnienie osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie bezpiecznego 

schronienia, 

 prowadzenie kampanii społecznych, oraz tworzenie informatorów informacyjnych na 

temat możliwości uzyskania wsparcia, 

 poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, medyczne oraz socjalne, 

 podejmowanie działań motywujących osoby stosujące przemoc do uczestnictwa w 

grupach korekcyjno – edukacyjnych, 
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 prowadzenie w placówkach oświatowych programów profilaktycznych, 

uświadamiających o zagrożeniach płynących z przemocy, 

 zbieranie danych statystycznych z instytucji działających w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Gminie Łącko w celu diagnozowania tego zjawiska, 

 podnoszenie kompetencji osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy.  

 Ankietowani również zwrócili uwagę na działania, które należy podjąć: 

Wykres 25. 
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IV. ZAŁOŻENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W 

RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  

1. Cel główny i cele szczegółowe 

Celem głównym Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łącko na lata 2021- 2025 jest: 

Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie 

zjawiska na terenie Gminy Łącko.  

 

Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymaga określenia celów szczegółowych a w następnej 

kolejności odpowiednich działań. 

Cele szczegółowe:  

1. Edukacja społeczna i rozwijanie działań profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania 

przemocy.  

2. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Łącko w zakresie 

możliwości uzyskania wsparcia w przypadku występowania przemocy.  

3. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

4. Zwiększenie pomocy i ochrony wobec osób doznających przemocy w rodzinie. 

5. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych  wobec osób, które są podejrzane                

o stosowanie przemocy w rodzinie.  

 

 

Cel szczegółowy nr 1.  

Edukacja społeczna i rozwijanie  działań profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania przemocy. 

Działania  Podmiot odpowiedzialny za 

realizację, podmioty 

wspierające realizację 

Termin 

realizacji  

Wskaźniki realizacji 

/finansowanie 

1.Rozpowszechnianie 

materiałów (ulotek, broszur, 

plakatów) edukacyjnych  

dotyczących zjawiska 

przemocy wśród lokalnej 

społeczności. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Łącku 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

2021-2025 Liczba wydanych broszur, 

ulotek, przygotowanych 

plakatów. 

- środki własne/ OPS 

2. Organizowanie lokalnych 
kampanii społecznych 

poświęconych problemowi 

przemocy w rodzinie.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łącku. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. 

2021-2025 Liczba zorganizowanych 
spotkań, kampanii.  

Ilość osób biorących udział 

w spotkaniach. 
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Szkoły Podstawowe  

Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Komisariat Policji w Starym Sączu  

Organizacje pozarządowe 

działające na terenie Gminy  

Kościoły i inne związki 

wyznaniowe.  

- środki własne instytucji w 

ramach bieżącej działalności 

statutowej 

 

3.Spotkania edukacyjne, 

warsztaty, pogadanki dla 
dzieci i młodzieży  z zakresu 

radzenia sobie z agresją, 

trudnymi emocjami, 

rozwiązywanie konfliktów 

bez przemocy  

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łącku. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. 

Komisariat Policji w Starym Sączu 

Szkoły Podstawowe 

Organizacje pozarządowe 

2021-2025 Liczba zorganizowanych 

spotkań, pogadanek, 
warsztatów/ilość osób. 

- środki własne instytucji w 

ramach bieżącej działalności 

statutowej 

 

4.Organizowanie szkoleń, 

warsztatów, grup wsparcia 

dla rodzin  w celu 

wzmocnienia kompetencji 

opiekuńczo-

wychowawczych.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Łącku 

Szkoły Podstawowe 

Organizacje pozarządowe 

 

2021-2025 

Ilość rodzin, osób  biorących 

udział w szkoleniach, 

warsztatach, grupach 

wsparcia. 

Ilość rodzin objętych 

wsparciem asystenta 
rodziny. 

- środki własne instytucji w 

ramach bieżącej działalności 

statutowej 

 

 

Cel szczegółowy nr 2.  

Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Łącko w zakresie możliwości 

uzyskania wsparcia w przypadku występowania przemocy.  

Działania Podmiot odpowiedzialny za realizację, 

podmioty wspierające realizację 

Termin 

realizacji 

Wskaźniki realizacji 

1.Przygotowywanie i 

realizowanie kampanii 

informacyjno- 
edukacyjnych 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku 

 

Zespól Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

 

 

2021-2025 Liczba zorganizowanych 

spotkań, kampanii. 

- środki własne/ OPS 

2.Rozpowszechnianie 

informacji o instytucjach 

udzielających wsparcia 

osobom doświadczającym 

przemocy w rodzinie na 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku 

 

2021-2025 Liczba wydanych broszur, 

ulotek. 

- środki własne/ OPS 
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przygotowanych 

broszurach, ulotkach.  

Zespól Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

3.Umieszczanie 

informacji na stronie 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, 

Urzędu Gminy, szkoły 

podstawowej, oraz 

tablicach informacyjnych 

w sołectwach, ośrodku 
zdrowia o negatywnych 

skutkach przemocy oraz 

możliwościach uzyskania 

pomocy.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku 

 

Zespól Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

2021-2025 Przygotowanych plakatów, 

broszur. 

Liczba przygotowanych i 

umieszczonych informacji w 

ciągu roku.  

 

Cel szczegółowy nr 3.  

Rozwój kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

Działania Podmiot odpowiedzialny za 

realizację, podmioty 

wspierające realizację 

Termin 

realizacji 

Wskaźniki realizacji 

1.Udział w szkoleniach, 

podnoszenie wiedzy z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie dla osób zajmujących 

się tą problematyką, w 

szczególności pracowników 

socjalnych, nauczycieli, 

pedagogów, funkcjonariuszy 
policji, przedstawicieli ochrony 

zdrowia, kuratorów sądowych, 

społecznych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Łącku 

 

Zespól Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

2021-2025 Ilość osób biorących udział w 

szkoleniach. 

- środki własne/ OPS 

 

Cel szczegółowy nr 4.  

Zwiększenie pomocy i ochrony wobec osób doznających przemocy w rodzinie 

Działania  Podmiot odpowiedzialny za 

realizację, podmioty wspierające 

realizację 

Termin 

realizacji  

Wskaźniki realizacji  

1.Udzielanie pomocy i 

wsparcia dla osób 

doświadczających 

przemocy w rodzinie  

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Łącku 

Punkt konsultacyjny dla osób i 

rodzin w kryzysie  

Zespól Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie 

Komisariat Policji w Starym Sączu 

2021-2025 Ilość osób, którym udzielono 

pomocy.  

Ilość osób, którym udzielono 

informacji 

Liczba wszczętych procedur 

„Niebieskie Karty” 

Liczba interwencji. 
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Gminny Komisja ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

Ilość osób skierowanych na 

leczenie w kierunku 

uzależnienia.  

2.Wspieranie  

podmiotów, które 

udzielają pomocy 

osobom doznającym 

przemocy w rodzinie  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Łącku 

Punkt konsultacyjny dla osób i 

rodzin w kryzysie  

 Zespól Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

Komisariat Policji w Starym Sączu 

Gminny Komisja ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

2021-2025 Liczba spotkań członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Liczba spotkań powołanych 

grup roboczych. 

Liczba zakończonych procedur 

„Niebieskie Karty” w związku 

z: 

1.ustaniem przemocy w rodzinie 
i uzasadnionym 

przypuszczeniem o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy 

w rodzinie oraz po 

zrealizowaniu indywidualnego 

planu pomocy 

2.rozstrzygnięcia o braku 

zasadności podejmowania 

działań.   

3. Wizyty monitorujące 

pracowników socjalnych 

i dzielnicowych  w 
środowisku rodzin 

objętych procedurą 

„Niebieskie Karty”. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Łącku 

 Zespól Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

Komisariat Policji w Starym Sączu 

 

2021-2025 Ilość rodzin objętych procedurą 

„Niebieskie Karty” 

 

Informacja dotycząca 

przeprowadzonej wizyty.  

4.Rozpowszechnianie 

informacji dotyczących 

możliwości i form 

uzyskania pomocy dla 

osób doświadczających 

przemocy w rodzinie.  

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łącku 

Punkt konsultacyjny dla osób i 

rodzin w kryzysie 

Zespól Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

 

 

2021-2025 Liczba ogłoszeń 

zamieszczonych na stronie 

internetowej Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej , Urzędu 

Gminy, tablicach 

informacyjnych w sołectwach 

na terenie gminy.  

Ilość osób korzystających z 
poradnictwa specjalistycznego, 

socjalnego.  

 

Cel szczegółowy nr 5.  

Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób, które są podejrzane o stosowanie 

przemocy w rodzinie.   

 

Działania Podmiot odpowiedzialny za 

realizację, podmioty wspierające 

realizację 

Termin 

realizacji 

Wskaźniki realizacji 

1. Udzielanie informacji o 

możliwości skorzystania z 
poradnictwa 

specjalistycznego w 

Punkcie Konsultacyjnym.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku 

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin 

w kryzysie  

2021-2025 Liczba osób, którym 

udzielono pomocy.  

Liczba osób, którym 

udzielono informacji. 
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 Zespól Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

Komisariat Policji w Starym Sączu 

Gminny Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Liczba wszczętych procedur 

„Niebieskie Karty” 

 

Liczba interwencji. 

 

Liczba osób skierowanych 

na leczenie w kierunku 

uzależnienia.  

2.Kierowanie do  udziału 
w programie korekcyjno-

edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie.  

Ośrodek Pomocy Społecznej  

Zespól Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

2021-2025 Ilość osób, które zostały 
skierowane do udziału w 

programie korekcyjno- 

edukacyjnym. 

 

 

3. Wizyty monitorujące 

przeprowadzone przez  

pracowników socjalnych i 

dzielnicowych  w 

środowisku rodzin 

objętych procedurą 

„Niebieskie Karty”. 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

 

 Zespól Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

 

 

2021-2025 Liczba rodzin objętych 

procedurą „Niebieskie 

Karty” 

 

Informacja dotycząca 

przeprowadzonej wizyty.  

 

Liczba spotkań członków 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 

Liczba spotkań powołanych 

grup roboczych. 

 

Liczba zakończonych 

procedur „Niebieskie Karty” 

w związku z: 

1.ustaniem przemocy w 

rodzinie i uzasadnionym 
przypuszczeniem o 

zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w 

rodzinie oraz po 

zrealizowaniu 

indywidualnego planu 

pomocy 

2.rozstrzygnięcia o braku 

zasadności podejmowania 

działań.   
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2. Adresaci programu 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2021- 2025, skierowany jest do mieszkańców Gminy Łącko a w szczególności 

dla: 

 ofiar przemocy w rodzinie: dzieci, współmałżonków, partnerów, osób starszych, 

niepełnosprawnych;  

 osób stosujących przemoc w rodzinie; 

 świadków przemocy w rodzinie;  

 społeczności lokalnej; 

 osób realizujących procedurę „Niebieskie Karty” 

  

3. Realizatorzy programu 

Do realizatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025 należą: 

Ośrodek Pomocy Społecznej;  

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

Placówki oświatowe z terenu gminy; 

Komisariat Policji w Starym Sączu 

Placówki służby zdrowie z terenu gminy 

 

4. Źródła finansowania 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025, finansowany będzie ze środków własnych gminy. 

Może być również finansowany z dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z 

innych dostępnych źródeł.  

 

5. Monitorowanie i ewaluacja programu 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu będzie Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  

Monitoring umożliwi analizę realizacji i ocenę  podejmowanych działań.  

Podstawowe cele ewaluacji Programu to: 

• udoskonalanie podejmowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy 
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• informacja o efektach wdrażania Programu oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania 

związane z jego realizacją, 

• pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie Programu wśród wszystkich 

zainteresowanych jego funkcjonowaniem i efektami.  

Monitoring i ewaluacja odbywać się będzie według kryterium odpowiedniości realizowanych 

działań w stosunku do ewoluujących potrzeb mieszkańców gminy. 

 

V. PODSUMOWANIE   

Trudno jest jednoznacznie sprawdzić, jak często i kto jest ofiarą przemocy. Trudno jest 

też zdiagnozować zjawisko przemocy w rodzinie. Ponieważ często mamy do czynienia z 

przemocą ukrytą. Osoby uwikłane w przemoc, często same borykają się z problemem, nie 

zgłaszają swojej sytuacji, często z poczucia wstydu, lęku, zależności od osoby dopuszczającej 

się stosowania przemocy. Często problem zostaje w czterech ścianach w „zaciszu ogniska 

domowego”, które staje się piekłem. Przemoc w rodzinie, to zjawisko, które nigdy nie powinno 

występować. To przestępstwo, którego nic nie usprawiedliwia. Nikt nie ma prawa naruszać 

praw i dóbr osobistych drugiego człowieka, powodować cierpienia. Niestety przemoc w 

rodzinie występuje od zawsze i nigdy całkowicie nie zniknie. Nie oznacza to jednak, że nie 

należy podejmować działań mających na celu zmniejszenie skali tego zjawiska. Wręcz 

przeciwnie. Trzeba każdego dnia podejmować wysiłek ukierunkowany na zapobieganie temu 

zjawisku i udzielać wsparcia tym, którym nie udało się tych przykrych doświadczeń uniknąć.  

Przemoc w rodzinie wskazana jest jednak jako problem społeczny występujący również na 

terenie Gminy Łącko. Należy w związku z tym podjąć dalsze działania mające na celu 

przeciwdziałaniu temu zjawisku i niwelowaniu jej skutków jeżeli już do niej doszło. 

Opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025,  pozwoli na dążenie do osiągnięcia wytyczonych 

celów.  

Osiągnięcie zawartych w Programie celów umożliwi dobra współpraca jednostek i 

podmiotów działających na rzecz osób i rodzin. Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie 

nie jest dokumentem zamkniętym i będzie podlegał modyfikacjom w zależności od 

pojawiających się nowych potrzeb i możliwości. 
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SPIS WYKRESÓW 

Wykres 1.  Czy zna Pan /Pani w naszej gminie rodzinę, w której stosowana jest 

przemoc domowa? 

14 

Wykres  2.  Czy w wychowaniu dzieci stosujesz kary fizyczne? 14 

Wykres 3.  Czy uważasz, że nie należy stosować kar fizycznych? 15 

Wykres 4.  Jak Pan/Pani uważa, czy istnieją okoliczności, które 

usprawiedliwiałyby stosowanie przemocy 

15 

Wykres 5.  Pana/ Pani zdaniem regulacje prawne zakazujących stosowania kar 

fizycznych są: 

16 

Wykres 6.  Jak Pana/ Pani uważa czy członkowie rodziny powinni interweniować 

widząc, że dziecko jest  źle traktowane przez swoich rodziców? 

16 

Wykres 7.  Czy Pana/ Pani zdaniem istnieje gwałt w małżeństwie? 17 

Wykres 8.  Jeżeli TAK to – jakie Pana/ Pani podjąłby działania? 17 

Wykres 9.  Jakie zna Pan/Pani rodzaje przemocy domowej? 18 

Wykres 10.  Które z zachowań zaliczyłby Pan/Pani, jako mające znamiona 

przemocy? 

18 

Wykres 11.  Czy wie Pan/Pani gdzie szukać pomocy w Gminie Łącko w przypadku 

doświadczania przemocy w rodzinie? 

19 

Wykres 12.  Pana/Pani zdaniem na pomoc jakich instytucji może liczyć ofiara 

przemocy z terenu Gminy Łącko? 

19 

Wykres 13.  Czy Pani/Pana zdaniem ofiary przemocy na terenie Gminy Łącko 

mogą liczyć na pomoc? 

20 

Wykres 14.  Jak Pan/Pani sądzi, czy w naszej gminie występuje zjawisko przemocy 

domowej? 

20 

Wykres 15.  Czy postrzega Pan/Pani przemoc w rodzinie jako istotny problem na 

terenie gminy? 

21 

Wykres 16.  Czy był Pan/Pani świadkiem przemocy domowej? 21 

Wykres 17.  JEŚLI TAK - TO - Jakie Pan/Pani podjął działania? 21 

Wykres 18.  W jakich rodzinach najczęściej występuje przemoc? 22 

Wykres 19.  Co według Pana/Pani jest najczęstszą przyczyną przemocy w rodzinie? 22 

Wykres 20.  Jakie Pani/Pana zdaniem czynniki mogą mieć wpływ na postępowanie 

sprawców przemocy w rodzinie? 

23 

Wykres 21.  Kto według Pana/Pani najczęściej jest sprawcą przemocy w rodzinie? 23 

Wykres 22.  Kto według Pana/Pani najczęściej pada ofiarą przemocy w rodzinie? 24 

Wykres 23.  Jak pan /pani ocenia prowadzone w gminie działania profilaktyczne 

związane z problemem przemocy w rodzinie. 

24 

Wykres 24.  Czy słyszał Pan/Pani o Zespole Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łącko? 

24 

Wykres 25.  Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć, aby przeciwdziałanie 

przemocy było bardziej skuteczne? 

29 

 

SPIS TABEL 

Tabela 1.  Liczba wszczętych procedur Niebieskie Karty w latach 2015-2020 10 

Tabela 2.  Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 11 

Tabela 3.  Zjawisko przemocy w ujęciu danych z Policji 11 

Tabela 4.  Przesłanki przyznania pomocy wymienione w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej 

12 
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