
Uchwała Nr VII/74/2011 

Rady Powiatu w Lubaczowie 

z dnia 27 czerwca 2011r. 

 

w sprawie:  

uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie na lata 2011 – 2015 

 

 

Na podstawie art.6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005r. nr 180 poz. 1493 z póz. zm. ) oraz art. 12, pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. 

Dz. U. Nr 142, poz.1592 z póz. zm.), Rada Powiatu w Lubaczowie uchwala,  

co następuje:  

 

§ 1 

Przyjmuje się do realizacji Powiatowy program przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie na lata 2011 – 2015, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lubaczowie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
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I. Wstęp 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, od której jakości zaleŜy wartość 

społeczeństwa, jak równieŜ los jednostki. Człowiek przeŜywa w niej najwaŜniejszy okres 

kształtujący między innymi jego styl Ŝycia, osobowość, pogląd na świat. Dlatego teŜ dom 

rodzinny powinien być postrzegany jako środowisko miłości i opieki, bezpieczne i ciepłe 

miejsce domowego ogniska, schronienie przed złem zewnętrznego świata. Jednak dla wielu 

ludzi dom rodzinny jest miejscem terroru, zagroŜenia, poniŜenia, lęku i cierpienia. Ofiary 

przemocy doświadczają lęku, bezsilności, przygnębienia i rozpaczy. Ich ciało i psychika 

doznają ostrych urazów i podlegają długotrwałemu procesowi niszczącego stresu  

i zagroŜenia.  

Przemoc we współczesnym świecie jest zjawiskiem coraz bardziej widocznym  

i niepokojąco narastającym. Musimy mieć świadomość, Ŝe przemoc to zamierzone  

i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa  

i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc jest intencjonalna, siły  

są nierównomierne, narusza prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienie i ból. Problem 

przemocy domowej występuje we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych. 

Rodziny, w których dochodzi do krzywdzenia najbliŜszych skrzętnie ukrywają swój problem. 

Do przemocy dochodzi zazwyczaj za szczelnie zamkniętymi drzwiami domów. Wiele ofiar 

doznaje przemocy latami skrywając rozmiar doznawanej krzywdy. Kwestia przemocy  

w rodzinie od wielu lat uwaŜana jest za istotny problem społeczny, a jednak do niedawna 

niepiętnowany i niewymagający interwencji i pomocy z zewnątrz. 

Najczęściej ofiarami przemocy są kobiety i dzieci oraz osoby starsze. Osoby doznające 

przemocy od swoich najbliŜszych niechętnie przyznają się do niej. Pomimo tego zjawisko  

to jest coraz częściej ujawniane. Występuje ono we wszystkich warunkach społeczno – 

ekonomicznych, we wszystkich grupach społecznych niezaleŜnie od poziomu wykształcenia, 

czy teŜ sytuacji materialnej.  

Przemoc w rodzinie- zwana takŜe przemocą domową jest, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 

lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493  

z póz. zm.) jednorazowym lub powtarzającym się umyślnym działaniem lub zaniechaniem 
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działań koniecznych do ochrony zdrowia i Ŝycia, naruszającym prawa lub dobra osobiste osób 

najbliŜszych (małŜonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii 

lub stopniu, osób pozostających w stosunku do przysposobienia oraz ich małŜonkowie, osób 

pozostających we wspólnym poŜyciu) oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub 

gospodarujących, naraŜającym te osoby w szczególności na utratę Ŝycia, zdrowia, 

naruszającym ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodującym 

szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takŜe wywołującym cierpienia  

i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Przemoc jest swoistego rodzaju 

demonstracją siły i przejęcia kontroli nad drugą osobą, powoduje u ofiary niską samoocenę, 

poczucie bezsilności i bezradności, ciągły niepokój, depresję oraz choroby związane  

ze stresem. Dbanie o odpowiednie relacje wewnątrz rodzinne, ochrona dóbr osobistych, 

zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest takŜe zadaniem państwa, dlatego teŜ niezbędne jest 

objęcie pomocą i wsparciem ofiar przemocy, a takŜe podjęcie stanowczych działań wobec 

sprawców, by przemoc wobec najbliŜszych nie powtarzała się. 

 

I. Przemoc w rodzinie w dokumentach prawnych 

 

Przemoc w rodzinie ujmowana w kontekście łamania praw człowieka, jako waŜnego 

problemu społecznego, znalazło odzwierciedlenie w wielu dokumentach zalecających 

podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu eliminacji przemocy i ochrony ofiar. 

NaleŜą do nich: 

1) ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125 z 2010 r., poz. 842) 

2) ustawa z dnia 15 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, 

poz. 59 ze zm.), 

3) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r.,  

Nr 89 poz. 555 ze zm.), 

4) ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 1997r. Nr 88  poz. 553  

ze zm.), 

5) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362 ze zm.), 
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6) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

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

7) ustawa z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.  z 2005r. nr 179, 

poz. 1485, ze zm. ) 

8) ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 ze zm.), 

9) ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

(tj. Dz. U.  z 2010r. Nr 234 poz. 1536) 

10) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 

r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 ze zm.) 

11)  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą  

Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006r., 

12) Uchwała Nr XXIX/287/2002 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 lutego 2002r.  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Lubaczowskim. 

 

II.  Diagnoza zjawiska przemocy w Powiecie Lubaczowskim 

 

Z analizy porównawczej wyników róŜnych badań wynika, Ŝe ok. 25% rodzin w naszym kraju 

jest dotkniętych problemem przemocy. Jak wynika z pracy organów zajmujących się pomocą 

społeczną na terenie Powiatu Lubaczowskiego (miejskie i gminne ośrodki pomocy 

społecznej, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, kuratorzy, Policja) przemoc w rodzinie 

jest zjawiskiem obecnym w Ŝyciu mieszkańców naszego regionu. Według danych 

napływających do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie wzrasta liczba 

rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”. 

Doświadczenie zarówno osób jak i instytucji zajmujących się tematyką przemocy w rodzinie 

pokazuje, Ŝe statystyki nie oddają w sposób rzetelny powagi problemu. Wiele sytuacji 

stosowania przemocy zachodzących wewnątrz rodziny w ogóle nie wychodzi na światło 

dzienne i nie jest zgłaszanych. Najczęściej dotyczy to dzieci, które, które z reguły nie potrafią 

same prosić o pomoc, a sytuacja w domu moŜe doprowadzić do zagroŜenia ich zdrowia,  

a nawet Ŝycia.  
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Przemoc w rodzinie jest skomplikowanym i wielkoobszarowym zjawiskiem, niezbędne jest 

więc wielodyscyplinarne podejście do tego problemu, a podejmowane przez samorząd 

działania muszą mieć charakter systemowy. Jest oczywiste, Ŝe wszystkie działania na tym 

polu są ukierunkowane na pomoc ofiarom przemocy. Najpilniejszą sprawą jest zapewnienie 

bezpieczeństwa (powstrzymanie przemocy, odizolowanie sprawcy, itp.). Niestety, najczęściej 

dzieje się to w taki sposób, Ŝe to kobieta z dziećmi opuszcza dom i znajduje schronienie  

w ośrodkach interwencji kryzysowej. W Powiecie Lubaczowskim, przemoc w rodzinie 

najczęściej występuje w rodzinach najuboŜszych i jest związana z alkoholizmem, brakiem 

wykształcenia i małą świadomością społeczną. Z prowadzonych statystyk w Komendzie 

Powiatowej Policji w Lubaczowie wynika, Ŝe w roku 2010 liczba interwencji domowych 

ogółem wynosiła 1087, w tym związanych z przemocą domową (Niebieska Karta) 54. Liczba 

osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem: 83, w tym 58 kobiet, męŜczyzn 

12, dzieci do lat 13 – 6, w wieku od 13 do 18 r. Ŝycia –7 osób. Liczba sprawców przemocy 

domowej wyniosła ogółem 54 osoby, w tym 1 kobieta, 53 męŜczyzn. Liczba sprawców 

przemocy domowej pod wpływem alkoholu wyniosła ogółem 34, w tym 1 kobieta,  

33 męŜczyzn. 

W trakcie interwencji powzięto podejrzenia o popełnieniu przestępstwa z art. 207 kk,  

w wyniku których wszczęto postępowania karne (46). W 2010r. wniesiono 29 aktów 

oskarŜenia. 

Na terenie Powiatu Lubaczowskiego istnieje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który udziela 

pomocy osobom i rodzinom w przezwycięŜaniu trudnych sytuacji Ŝyciowych, których same 

nie są w stanie pokonać. Głównym celem Ośrodka  jest eliminacja zjawiska przemocy  

w rodzinie, tj. znęcania się psychicznego i fizycznego oraz seksualnego. Pracownicy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kompleksowo zajmują się rodzinami, w których 

dochodzi do przemocy, monitorują sytuację w rodzinach, a w przypadku popełnienia 

przestępstwa kierują sprawę do odpowiednich słuŜb. Ponadto w ramach działalności OIK 

gromadzone są informacje na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu 

Lubaczowskiego jak równieŜ informacje na temat miejsc, osób oraz moŜliwości udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej udziela się bezpłatnej 

specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego, prawnego, a w sytuacjach 

uzasadnionych- schronienia. 
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Ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR w Lubaczowie 

skorzystało w 2010r. 30 osób- ofiar przemocy domowej. Najczęściej osoby te korzystały  

z pomocy prawnika, w jednym przypadku z pomocy psychologa. śadna ofiara nie 

zadeklarowała chęci skorzystania ze wsparcia pedagoga. 

 

III.  Zadania powiatu we zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

Zgodnie z art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadania przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Do zadań własnych powiatu naleŜy: 

 

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2) opracowanie i realizacja programów słuŜących działaniom profilaktycznym mającym 

na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania  

i wdroŜenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagroŜonych przemocą w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej; 

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat naleŜy  

w szczególności: 

1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie; 

2) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie. 

IV.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem 

przemocy wobec dzieci 

1. Działania z zakresu interwencji kryzysowej. 
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2. Wsparcie i profesjonalna pomoc- rozwój oferty pomocowej dla ofiar przemocy. 

3. Oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc. 

4. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych dla ofiar przemocy  

/m.in. grupy wsparcia/. 

5. Tworzenie zespołów interwencyjnych w szkołach z terenu Powiatu Lubaczowskiego. 

6. Dostarczenie wiedzy społeczeństwu o zjawisku przemocy w sposobach radzenia sobie 

z tym problemem. 

7. Propagowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych i prawnych 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy. 

8. Motywowanie społeczności lokalnych, mass mediów, organizacji i instytucji  

do podejmowania działań na rzecz ofiar przemocy ze szczególnym uwzględnieniem 

krzywdzonych dzieci. 

V. Kierunki , metody i cele działania w obszarze przemocy w rodzinie 

 

Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez jednoczesne obniŜenie częstotliwości 

występowania zjawiska przemocy domowej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 

realizację celów szczegółowych. 

Cele szczegółowe: 

1. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości 

społecznej oraz ograniczanie zaburzeń Ŝycia społecznego związanych  

z występowaniem przemocy. 

2. Podnoszenie świadomości i wraŜliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie 

poprzez konferencje i spotkania na ten temat, działania propagujące pozytywne 

postawy w stosunkach międzyludzkich. 

3. Szkolenie słuŜb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

4. Poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych  

do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie zjawiska występowania przemocy 

w rodzinie. 
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5. Działania w zakresie udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez 

wsparcie specjalistyczne udzielane w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym 

przy PCPR w Lubaczowie. 

6. Udostępnienie wiadomości o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach 

doświadczania przemocy w rodzinie. 

7. Oddziaływanie na sprawców przemocy poprzez realizację programu korekcyjno – 

edukacyjnego dla sprawców przemocy. 

 

VI.  Zadania programu 

 

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie na lata 2011- 2015 ma przyczynić się do ograniczenia skali problemu i skutków 

przemocy domowej. Istotnym jest podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych 

zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc  

i korygowanie agresywnych postaw i zachowań. 

Realizatorami Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Powiecie Lubaczowskim są: 

a) Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, 

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, 

c) Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Lubaczowskiego, 

d) Policja, 

e) Sąd, 

f) Prokuratura, 

g) Placówki oświatowe, 

h) Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny, 

i) Zakłady Opieki Zdrowotnej, 

j) Poradnie alkoholowe. 
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HARMONOGRAM DZIAŁA Ń WRAZ Z FINANSOWANIEM PROGRAMU  

l.p  Zadania Sposoby realizacji Jednostka 

odpowiedzialna 

Instytucje 

współpracujące 

źródła 

finansowania  

 

1.  Udzielanie pomocy 

osobom pokrzywdzonym 

równieŜ dzieciom 

• pomoc 

psychologiczna,  

• pomoc prawna  

• pomoc 

pedagogiczna  

PCPR Lubaczów • GOPS/y 

• MOPS/y 

• Poradnia 

Psycholog. 

Pedagog. 

• policja, 

• sąd, 

• prokuratura 

• organizacje 

pozarządowe 

• środki własne  

samorządów  

• w ramach 

projektów 

konkursowych, 

finansowanych 

przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Społecznej oraz 

EFS 

2.  W ramach profilaktyki- 

edukacja dzieci w 

szkołach, świetlicach nt. 

przemocy w rodzinie 

• Zajęcia 

warsztatowe,  

• treningi,  

• występy 

artystyczne 

tematyczne,  

• zajęcia w ramach 

godzin 

wychowawczych 

• wspieranie róŜnych 

form spędzania 

czasu wolnego 

sprzyjających 

zachowaniom 

nieagresywnym 

• PCPR, 

• dyrektorzy szkół,  

• nauczyciele  

• organy 

prowadzące 

świetlice, 

• organizacje 

pozarządowe 

• Policja,  

• SłuŜba zdrowia 

• Sąd  

• Prokuratura 

• OPS-y 

• PPP 

• środki własne  

samorządów  

• w ramach 

projektów 

konkursowych, 

finansowanych 

przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Społecznej oraz 

EFS 

3.  Promowanie 

nieagresywnych 

zachowań w mediach 

• współpraca z 

mediami 

• kampanie 

informacyjne 

• promowanie zadań 

realizowanych w 

ramach zespołów 

interdyscyplinarny

ch 

 

• PCPR 

• Lokalne media 

• Zespoły 

interdyscyplinarne 

• Policja 

• Organizacje 

pozarządowe 

• PPP 

• środki własne  

samorządów 

•   w ramach projektów 

konkursowych,  

4.  Stworzenie grupy • Zatrudnienie W zaleŜności kto by • Policja • środki własne  



 

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011- 2015 

 

 

11 

 

wsparcia dla ofiar 

przemocy 

psychologa lub 

osoby o 

predyspozycjach 

do prowadzenia 

grupy jako lidera 

prowadzącego 

spotkania 

• Wynajem 

pomieszczenia do 

prowadzenia zajęć 

był organizatorem- np. 

PCPR, OPS-y 

• słuŜba zdrowia 

• Sąd 

• prokuratura  

• OPS-y 

samorządów 

• środki pozyskane w 

ramach projektów 

konkursowych 

5.  Ochrona przed przemocą • Odseparowanie 

sprawcy przemocy 

od ofiar, 

• zakaz 

kontaktowania się 

z pokrzywdzonymi 

• udzielanie 

schronienia 

osobom 

dotkniętym 

przemocą, które są 

zmuszone do 

opuszczenia 

miejsca 

zamieszkania 

• utworzenie 

mieszkania 

chronionego 

• PCPR 

• Policja 

• Sąd 

• Powiat 

Lubaczowski 

• OPS-y 

• Ośrodki wsparcia 

i ośrodki 

interwencji 

kryzysowej 

udzielające 

wsparcia 

całodobowo 

• środki własne  

samorządów 

• środki pozyskane w 

ramach projektów 

konkursowych na 

zakup mieszkania i 

przystosowania go na 

mieszkanie chronione  

6.  Zwiększenie skuteczności 

działań osób 

zobowiązanych i 

uprawnionych do 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

• Szkolenia z 

zakresu 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie 

• Praca zespołów 

interdyscyplinarny

ch w gminach 

 

• PCPR 

• OPS-y 

• Policja, 

• Sąd  

• Prokuratura 

• Poradnia terapii 

uzaleŜnień 

• Placówki 

oświatowe 

• Organizacje 

pozarządowe 

• środki własne  

samorządów 

• w ramach projektów 

konkursowych, 

finansowanych przez 

Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej 

oraz EFS 

7.  Edukacja sprawców 

przemocy 

• Poradnictwo 

psychologiczne, 

pedagogiczne, 

rodzinne, socjalne 

• PCPR 

• GKRPA 

 

• Sąd  

• Prokuratura 

• policja 

• środki własne  

samorządów 

• w ramach projektów 

konkursowych, 
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• terapia 

indywidualna i 

grupowa 

• warsztaty 

korekcyjno –

edukacyjne dla 

sprawców 

przemocy 

finansowanych przez 

Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej 

oraz EFS 

 

 

Do najwaŜniejszych zadań naleŜy zaliczyć: 

1) prowadzenie zajęć wychowawczych oraz zajęć informacyjno- edukacyjnych, 

2) wspieranie róŜnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających zachowaniom 

nieagresywnym, 

3) opracowywanie i realizacja programów słuŜących działaniom profilaktycznym 

mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania  

i wdraŜania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagroŜonych przemocą w rodzinie, 

4) edukacja dzieci i młodzieŜy w zakresie psychologii konfliktów, sposobów radzenia 

sobie ze stresem i agresją swoją oraz rówieśników, 

5) promowanie nieagresywnych zachowań w mediach (prasa, telewizja, radio), 

6) udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i pozostającym  

w rodzinie, w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub pobytu, 

7) udzielanie i zapewnienie bezpiecznego schronienia rodzinom dotkniętym przemocą 

(pomoc socjalna osobom dotkniętym przemocą, grupy wsparcia), 

8) edukacja sprawców przemocy- warsztaty korekcyjno – edukacyjne dla sprawców 

przemocy, 

9) podniesienie poziomu wiedzy osób zajmujących się zawodowo lub społecznie 

przemocą w rodzinie, 

10) zbieranie i analiza informacji dotyczących zjawisk sprzyjających występowaniu 

przemocy, 

11) prowadzenie rejestrów, udzielanych porad i wsparcia dotyczących przemocy 

domowej, 
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12) poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne. 

 

VII.  Zakładane rezultaty Programu 

Poprzez realizację celów Programu zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów: 

1) zmianę postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie, 

2) podniesienie poziomu wiedzy dzieci, młodzieŜy i dorosłych w zakresie skutków 

stosowania przemocy w rodzinie, 

3) promowanie metod wychowawczych bez uŜycia przemocy, 

4) zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, 

5) zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla ofiar przemocy, 

6) edukację sprawców przemocy, 

7) zwiększenie społecznej wraŜliwości i zaangaŜowania w sprawy przeciwdziałania 

przemocy, 

8) pogłębianie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie  

z  tym problemem, 

9) tworzenie przez organizacje i samorządy lokalnych punktów interwencyjnych. 

VIII.  Źródła  finansowania 

Program będzie finansowany z róŜnych źródeł: budŜetu samorządu powiatowego, budŜetu 

państwa, zewnętrznych  środków finansowych Unii Europejskiej. 

IX.  Realizatorzy  

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest dokumentem otwartym i  długofalowym. 

Będzie realizowany we współpracy z lokalnymi samorządami, instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami, które zajmują się sprawami rodziny. 

X. Zakończenie 

 

Zgodnie z art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podejmowanie interwencji 

w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę 
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"Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura 

"Niebieskiej Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 

przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku  

z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe nikt nie ma prawa znęcać się, poniŜać, bić innych. KaŜdy, kto wie lub 

jest świadkiem przemocy powinien poinformować o tym odpowiednie słuŜby, które  

są zobowiązane do ochrony ofiar i udzielenia wszechstronnej pomocy. W związku  

z powyŜszym konieczne jest podjęcie szerokiego, dobrze zorganizowanego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego realizacja powinna wpłynąć na poprawę stanu 

bezpieczeństwa Ŝycia codziennego rodziny. Zakładając, Ŝe realizacja niniejszego programu 

będzie stanowiła wspólny strategiczny plan działań wobec problemu przemocy w rodzinie  

i będzie przebiegać wielopoziomowo we wszystkich instytucjach i organizacjach 

zobligowanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy  

w rodzinie, oczekuje się, iŜ przyczyni się on do usprawnienia systemu przeciwdziałania 

przemocy, ograniczenia zjawiska przemocy i towarzyszących mu innych zjawisk 

patologicznych oraz poprawy kondycji rodzin w Powiecie Lubaczowskim. 

 

 

 


