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I. WPROWADZENIE 
 

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia 

skali zjawiska przemocy oraz pogłębianie społecznej świadomości na mocy ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie wszystkie gminy w Polsce zobligowane są do tworzenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie. 

 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, 

system wartości, styl życia. Niezmiernie ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie 

odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku 

dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrz rodzinne 

ulegają zaburzeniu, łamane są reguły a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się 

coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi. 

 

Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Z badań 

dotyczących rodziny, a także obserwacji życia społecznego wiadomo, że ludzie bardzo niechętnie 

przyznają się do przemocy wewnątrz rodziny. Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym 

z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych 

środowiskach. Tymczasem według danych statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem 

powszednim. Jest bardzo poważnym i drażliwym problemem w Polsce. 

 

Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach niestety nadal traktowana jest jako temat wstydliwy, 

upokarzający, a informacje o tym zjawisku nie opuszczają „czterech ścian”, w których często 

dochodzi do dramatów. 

 

Przemoc w rodzinie została zdefiniowana w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. Zgodnie z tą definicją: przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające 

się działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 

1, 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. 

 

Osoba dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy, a w szczególności: 

 

 Współmałżonkowie, 

 partnerzy w związkach nieformalnych, 

 dzieci, 

 osoby starsze, 

 osoby niepełnosprawne. 
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Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

 

1. Jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 

kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 

2. Siły są nierównomierne - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara 

jest słabsza a sprawca silniejszy. 

3. Narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza 

podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 

4. 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. 

 

Typy przemocy w rodzinie to: 

 

1. Przemoc wobec małżonka. 

2. Przemoc wobec dziecka. 

3. Przemoc wobec rodzeństwa. 

4. Przemoc wobec rodziców. 

5. Zaniedbywanie i przemoc wobec osób w podeszłym wieku. 

 

Typowe formy przemocy w rodzinie to: 

 

1. Przemoc fizyczna. 

2. Przemoc psychiczna (emocjonalna). 

3. Przemoc seksualna. 

4. Przemoc ekonomiczna 

 

Według dostępnej literatury dotyczącej zjawiska przemocy podstawowymi cyklami przemocy 

są: 

 

FAZA BUDOWANIA NAPIĘCIA –  stopniowy wzrost napięcia i agresywności sprawcy. 

FAZA ESKALACJI – faza gwałtownej przemocy, zagrażającej zdrowiu i życiu ofiary. 

FAZA MIESIĄCA MIODOWEGO – w której sprawca wyraża żal i przeprasza za swoje 

zachowanie. 

 

W poszukiwaniu skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomagania 

jej ofiarom angażuje się wielu profesjonalistów i wolontariuszy, organizacji pozarządowych 

i specjalistycznych instytucji. Nie jest to łatwe zadanie bowiem, środowisko rodzinne jest i powinno 

być skutecznie chronione przed ingerencjami zewnętrznymi. Zajmowanie się przemocą domową 

wymaga zarówno wnikliwego rozumienia złożoności zjawisk występujących w życiu rodzinnym, 

jak i szczególnej troski i rozwagi w trakcie interwencji. 

 

Często przejawy przemocy domowej są spektakularne i nie mamy żadnych wątpliwości 

w jej rozpoznawaniu. Potrzebne jest jednak określenie praktycznych kryteriów wskazujących 

na obecność przemocy w bardziej złożonych przypadkach. 
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II. DIAGNOZA ŚRODOWISKKA PRZEMOCY W RODZINIE 
 

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie analizy 

problemów społecznych w gminie z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie. 

 

Na dzień 21.05.2015r. Miasto i Gmina Olsztynek liczy 13 762 

 

Miasto Olsztynek  7530 

Gmina Olsztynek  6232 

 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w lata 2013-2014. 

 

Wyszczeg

ólnienie 

31.12.2013r. 31.12.2014r. 
Miasto i gmina 

Olsztynek 
Gmina Olsztynek Miasto Olsztynek 

Miasto i gmina 

Olsztynek 
Gmina Olsztynek Miasto Olsztynek 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

Liczba 

bezrobotnych 
1051 542 552 283 499 259 856 439 462 237 394 202 

Źródło: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego 2015r. 

 

Ze statystyk policyjnych wynika, że na terenie gminy w roku 2013 przeprowadzone zostały 

102 interwencje domowe dotyczące występowania zjawiska przemocy w rodzinie, natomiast 

w 2014r. – 80. 

 

Na mocy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

z dnia10.06.2010r.każda gmina zobowiązana jest do: 

 

1. Podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności 

w ramach prac w zespole interdyscyplinarnym. 

2. Powołania przez  Radę Miejską, w drodze uchwały, trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. 

3. Powołania przez Burmistrza Zespołu Interdyscyplinarnego, w którego w skład powinny 

wchodzić przedstawiciele następujących służb: 

 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

 gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 Policji, 

 oświaty, 

 ochrony zdrowia, 

 organizacji pozarządowych. 

4. Powołania o ile istnieje taka możliwość kuratorów sądowych. 

5. Powołania o ile jest taka możliwość prokuratorów oraz przedstawicieli podmiotów innych 

niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Największe efekty w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przynosi interdyscyplinarne 

podejście do tego zagadnienia. Praca w zespołach interdyscyplinarnych, skupiających 

specjalistów przygotowanych do skutecznego zajmowania się tą tematyką, pozwala udzielić 

rodzinie profesjonalnej, kompleksowej i adekwatnej do potrzeb rodzinny pomocy. 

 

Do zadań Zespołu interdyscyplinarnego należy: 

 

 Opracowywanie adekwatnych strategii postępowania w przypadkach rozpoznawania 

i zgłaszania przemocy domowej. 

 Kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy. 

 Zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie w danej 

gminie. 

 Gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwość udzielania pomocy 

w środowisku lokalnym. 

 Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności 

organizowanie współpracy służb. 

 Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swojej 

pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy, organizowanie szkoleń, konferencji, it. 

 

W gminie Olsztynek od momentu nowelizacji ustawy 10.06.2010r. działa kilka strategii 

mających na celu pomoc osobom uwikłanym w problematykę przemocy. Poniżej zostaną 

przedstawione dane z działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy. 

 

Punkty konsultacyjne: 

 

 Punkt konsultacyjno - terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą domową. 

 Punkt konsultacyjno – terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 

 Punkt konsultacyjny dla osób współuzależnionych. 

 Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych 

i nadużywających środki psychoaktywne oraz członków ich rodzin. 

 Punkt Prawniczy. 

 

Dane z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Olsztynku. 

 

W latach 2013 – 2014r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego rozpoczęto łącznie 

procedurę 59 ,,Niebieskich Kart”. 

 

Rok Niebieskie Karty 

2013 31 

2014 28 

Źródło: Dane GZI w Olsztynku 
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W latach 2013 – 2014 odbyło się łącznie 351 posiedzeń grup roboczych. Ilość spotkań grup 

roboczych kształtowała się następująco: 

 

Rok Spotkań grup roboczych GZI 

2013 158 

2014 193 

Źródło: Dane GZI w Olsztynku 

 

Podmioty wszczynające procedurę ,,Niebieska Karta” w latach 2013 – 2014: 

 

Rok Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Olsztynku 

Komisariat Policji 

w Olsztynku 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Olsztynku 

Gimnazjum w 

Olsztynku 

Szkoła Podstawowa 

w Olsztynku 

2013 12 17 0 1 1 

2014 5 20 1 2 0 

Źródło: Dane GZI w Olsztynku 

 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Olsztynku 

we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Olsztynie realizowany był w latach 

2012 – 2014 program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Łącznie 

odbył się 5 edycji w/w programu w którym uczestniczyły 63 osoby. 

 

Szkolenia dla osób pracujących w obszarze dotyczące przemocy w rodzinie w 2013 

i 2014 roku w gminie Olsztynek. 

 

1. Szkolenie warsztatowe - Praca grup roboczych (zadania, tryb pracy roboczej), podjęcie 

pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy w rodzinie i dalsza współpraca z osobą 

pokrzywdzoną, interwencja wobec sprawcy przemocy, komunikacja w zespole 

interdyscyplinarnym i wewnątrz grup roboczych, funkcjonowanie zespołu, procedura 

Niebieskiej Karty – najnowsze zmiany. W szkoleniu uczestniczyło 27 osób w tym 

12 członków GZI i 15 członków grup roboczych, kuratorzy, asystenci rodziny. 

2. Szkolenie „Praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych – 

przeciwdziałania przemocy, bezpieczne przywiązanie i piecza zastępcza”. W szkoleniu 

uczestniczyły 3 osoby – członkowie GZI. 

3. Szkolenie warsztatowe „Zasady pierwszego kontaktu z osobą stosującą przemoc w rodzinie” 

finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. W zajęciach udział brało 18 osób. 

4. Szkolenie warsztatowe ,,Przemoc na randkach” dla osób chcących podnosić umiejętności 

profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Liczba uczestników – 31 

osób (osoby dorosłe i młodzież). 
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Organizacja lokalnych konferencji dotyczących przemocy w rodzinie w 2013 i 2014 roku. 

 

1. Wojewódzka konferencja „Realizacja zadań z zakresu pomocy dla osób 

współuzależnionych z województwa warmińsko – mazurskiego” Celem konferencji było 

przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie metod pracy oraz dostępności ofert dla osób 

współuzależnionych. 

2. Wojewódzka konferencja „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu 

problematyki uzależnień w województwie warmińsko-mazurskim„ Celem konferencji 

było zobrazowanie realizacji programów profilaktycznych z zakresu problematyki 

uzależnień w województwie Warmińsko-Mazurskim. Wielość działań profilaktycznych 

w gminie Olsztynek jest niewspółmierna w porównaniu do innych gmin. 

3. IV Wojewódzkiej Konferencji obchodów dni walki z przemocą wobec kobiet w ramach 

kampanii „Biała Wstążka” 2014 , która odbyła się w Galerii Muzeum Budownictwa 

Ludowego w Olsztynku w ramach kampanii „Biała wstążka” 2014r. pod hasłem „Rola 

mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet”. Kampania „Biała wstążka” została 

zapoczątkowana w 1991r. w Kanadzie i prowadzona jest w ponad 55 krajach świata. 

Kampania co roku obchodzona jest na przełomie listopada i grudnia, kiedy to obchodzony 

jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Skierowana jest do mężczyzn, bo to oni 

są głównie sprawcami przemocy. Jest też okazją do uhonorowania tych mężczyzn, którzy 

wyróżniają się w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. W roku 2014 

uhonorowano pięciu panów wyróżnieniem „Warmińsko-Mazurski Kawaler Białej Wstążki 

2014”. psychoterapeuci, psychologowie, pedagodzy, profilaktycy, funkcjonariusze policji, 

pracownicy socjalni i inne osoby zainteresowane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

Podnoszenie kwalifikacji. 

 

1. Superwizja realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynku. Liczba uczestników – 20 osób. 

2. Szkolenia warsztatowe ,,Przemoc na randkach” dla osób chcących podnosić umiejętności 

profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Liczba uczestników – 31 

osób. 

3. Szkolenie ,,Zasady pierwszego kontaktu z osobą stosującą przemoc w rodzinie”. Liczba 

uczestników – 18 osób. 

4. Szkolenie ,,Zasady pierwszego kontaktu z osobą stosującą przemoc w rodzinie – edycja II”. 

Liczba uczestników – 17 osób. 

5. Warsztaty ,,Wykorzystanie metod animacji kultury w działaniach profilaktycznych”. Liczba 

uczestników – 10 osób. 

 4 osoby uczestniczyły w Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie i zostały 

certyfikowanymi  specjalistami w zakresie pomocy ofiarom przemocy. 

 1 osoba uczestniczyła w Studium Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie –otrzymała 

dyplom ukończenia nadany przez Instytut Psychologii Zdrowia oraz Pogotowie 

,,Niebieska Linia” w Warszawie. 

 2 osoby uczestniczyli w szkoleniu dla osób prowadzących programy edukacyjno – 

korekcyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 



9 

 3 osoby uczestniczyły w superwizji dla osób realizujących zadania z zakresu 

przemocy w rodzinie. 

 

Profilaktyka w gminie Olsztynek. 

 

Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

uzależnieniem i przemocą w rodzinie działający w ramach świetlicy profilaktycznej. Pogram 

realizowany był w gminie i mieście Olsztynek w latach 2013-2014 r. Programem objętych zostało 

37 dzieci z rodzin podwyższonego ryzyka. 

 

Zrealizowana oferta była skierowana do uczniów, u których w rodzinie pojawiał się lub 

pojawia problem z nadużywaniem alkoholu przez któregoś z rodziców bądź opiekunów 

i stosowania zachowań przemocowych, oraz istnieje ryzyko powielania przez nich negatywnych 

wzorców w dorosłym życiu. 

 

Działania prewencyjne w środowiskach. 

 

Udział w ogólnopolskiej kampanii „Otwarte drzwi” 

 

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Człowieka od 25 listopada do 10 grudnia 

trwała kampania „Biała Wstążka”. Jest to kampania mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy 

wobec kobiet. W Olsztynku w ramach kampanii „Biała Wstążka” i inicjatywy „Otwarte Drzwi” 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku przyjmowali  specjaliści zajmujący 

się rozwiązywaniem problemów w zakresie przemocy w rodzinie. 

 

Porad udzielali: prawnik, psycholog, policjant, specjalista w zakresie pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie, 

 certyfikowany specjalista terapii osób uzależnionych i współuzależnionych, 

 trenerzy programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Wymiana doświadczeń międzynarodowych w obszarze przemocy. 

 

Wizyta studyjna Delegacji z Departamentu Côtes d’Armor z Francji. Celem wizyty była 

wymiana doświadczeń związana z dobrymi praktykami na temat  różnorodnych działań związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i innych działań społecznych, które mogą posłużyć jako 

przykład i przyczynić się do rozwoju podobnych usług w analogicznych placówkach we Francji. 

 

Kampanie realizowane w Gminie Olsztynek w latach 2013-2014 

 

 „Reaguj na przemoc”. 

 „Lekarzu, reaguj na przemoc”. 

  „Przemoc seksualna wobec dzieci. 

 „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

 „Dni Rodziny”. 
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Inicjatywy podjęcia współpracy 

 

Spotkanie dotyczącego wypracowania zasad współpracy pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Olsztynku, pedagogów szkolnych, Policji, członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

Odbywały się cyklicznie spotkania wybranych grup zawodowych (kuratorzy zawodowi 

wydziału rodzinnego i karnego, pracownicy socjalni, pracownicy KIS, przedstawiciele policji, 

pedagodzy szkolni). Spotkania poświęcone były wypracowaniu zasad współpracy pomiędzy 

poszczególnymi służbami w celu aktywniejszej pomocy osobom zgłaszającym problemy społeczne, 

rodzinne, osobiste oraz wymiana informacji nt. rodzin objętych dozorem sądowym. 

 

Dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynku za lata 

2013-2014 

 

1. Liczba zgłoszeń do GKRPA. 

 2013r. – 30, 

 2014r. – 56. 

2. Liczba wydanych postanowień przez Sąd. 

 2013r. – 5 w tym 4 - leczenie stacjonarne, 1 – leczenie niestacjonarne, 

 2014r. – 3 w tym 2 - leczenie stacjonarne, 1 – leczenie niestacjonarne. 

3. Liczba osób uczestniczących w „Programie edukacyjno-motywującym dla osób pijących 

szkodliwie, ponoszących konsekwencje picia, zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych”. 

 2013r. – skierowanych przez GKRPA – 17 osób, uczestniczyło 11, 

 2014r.– skierowanych przez GKRPA – 10 osób, uczestniczyło 8. 

 

Profilaktyka w placówkach oświatowych gminy Olsztynek. 

 

1. Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 

 

W ramach godzin wychowawczych prowadzone były zajęcia dotyczące przemocy i jej skutków. 

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach poświęconych różnym aspektom przeciwdziałania przemocy, 

profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia. 

 

Do działań profilaktycznych zakwalifikować należy lekcje prowadzone przez pedagoga 

szkolnego, dotyczące radzenia sobie z trudnymi emocjami takimi jak, gniew, złość, zdenerwowanie, 

frustracja, wściekłość, rozczarowanie, smutek, rezygnacja. 

 

Uczniowie dowiedzieli się również jakie są sposoby odreagowania stresu. Na zajęciach 

z pedagogiem młodzież uczyła się też zasad dobrej komunikacji oraz używania w sytuacjach 

konfliktowych języka „ja” a nie „ty”. Działania mające na celu wskazanie miejsc, w których 

uczniowie mogą uzyskać pomoc. 
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W ramach spotkań z rodzicami odbywały się prelekcje i wystąpienia na temat zjawiska 

przemocy i jego form, spostrzegania mocnych stron swoich dzieci, prelekcja na temat uzależnień, 

przyczyn sięgania przez młodzież po środki psychochemiczne. Rodzice byli tez zaangażowani 

we wspólne działania dziećmi na rzecz szkoły, celem wzmacniania więzi emocjonalnej. 

 

2. Szkoła Podstawowa w Olsztynku – Szkoła Filialna w Mierkach 

 

Wszystkie działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

organizowane w szkole miały na celu służyć umacnianiu więzi rodzinnych i podkreśleniu roli 

najbliższych. Rodzina jest pierwszą i niezastąpioną  szkołą postaw i wartości. Wywiera silny wpływ 

na wszystkie obszary życia codziennego przez edukację i kulturę po aktywność. Rodzina daje 

na różnych fazach rozwoju dziecka ogromne wsparcie. Poprzez organizację różnych imprez 

i uroczystości szkolnych promowany jest wśród dzieci zdrowy i aktywny styl życia. Pokazanie 

w jakie sposób można efektywnie spędzić wolny czas z rodzicami, rodzeństwem i kolegami. 

Rodzice włączani byli do wspierania własnych dzieci w ich twórczym i aktywnym działaniu. 

W obszarze działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie szkoła następujące działania: 

 

1. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez pedagoga na temat 

„Przeciwdziałań przemocy w rodzinie”. Zdobytą wiedzę możemy wykorzystać na co dzień 

w pracy. 

2. Udział w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta 

i Gminy Olsztynek. Z przydzielonego funduszu organizowany był wyjazd do teatru, kina. 

Zaproszeni aktorzy do naszej szkoły, prezentowali różne profilaktyczne teatrzyki. Dzieci 

z zakupionych artykułów papierniczych wykonywały postacie bajkowe do teatrzyków, 

dekoracje, stroje na występy. Przez cały okres ferii zimowych organizowane były zajęcia 

w szkole. Szkoła była otwarta dla wszystkich dzieci i tych małych, jak i tych dużych. Dzieci 

starsze chętnie włączały się w organizację zabaw dla dzieci młodszych. 

3. Tradycyjnie odbyła się zabawa choinkowa, w której brały udział dzieci z naszej szkoły oraz 

społeczność lokalna. Również dzieci przygotowały jasełka połączone ze wspólnym 

kolędowaniem, na które zaprosiły najbliższych oraz społeczność lokalną. Promujemy 

zdrowe odżywianie poprzez udział w programie rządowym „szklanka mleka” oraz „owoce 

w szkole” realizowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Na zebraniach z rodzicami 

organizowano warsztaty z pracownikami PPP w Olsztynku z psychologiem i pedagogiem. 

4. Pielęgniarka szkolna przeprowadziła pogadankę na temat przemocy w rodzinie. 

5. W roku szkolnym 2013-2014 nie zanotowano incydentu przemocy w naszej szkole. 

Również nie wszczęto procedur „Niebieska Karta”. 

 

3. Szkoła Podstawowa w Olsztynku – Szkoła Filialna w Królikowie 

 

Działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych 

w latach 2013-2014. Bezpośrednio realizacji tego zadania służyły: 

1. Szkolenia nauczycieli, którzy następnie wykorzystywali zdobytą wiedzę w swojej pracy: 
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 Kierownik Szkoły uczestniczyła w szkoleniu „seksualność dzieci i młodzieży, 

rozpoznawanie dzieci molestowanych, profilaktyka przemocy seksualnej, pomoc ofiarom” 

(2013r.). 

 wszyscy nauczyciele uczestniczyli w radzie szkoleniowej prowadzonej przez pedagoga SP 

Olsztynek, „Przemoc domowa” (2014r.). 

2. Treści programowe realizowane podczas zajęć w poszczególnych klasach m.in.: 

 w kl. I „Na ratunek”, „Ważne telefony”, „Widzę – pomagam”, „Dom to nie tylko ściany”, 

„Moja rodzina”, 

 kl. II „Jak być dobrym sąsiadem”, „Rozwiązujemy problemy”, „Jak odczytywać emocje”, 

„Pomagamy innym”, „Pomocna dłoń”, „Nasza rodzina”, „Radzimy sobie w trudnych 

sytuacjach”, „Poczucie własnej wartości”, „Nasze uczucia”. 

3. Prelekcja pielęgniarki szkolnej na temat „Przemocy w rodzinie” i przekazanie materiałów 

informacyjnych „Przemoc w rodzinie jest przestępstwem”, „Reaguj na przemoc”, „Nikt nie 

ma prawa bić ani poniżać”. 

 

W sposób bezpośredni na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wpływały działania szkoły 

mające na celu budowanie zdrowych relacji w rodzinie, kształtowanie poczucia własnej wartości 

oraz świadomości i wiedzy uczniów na wyżej wymieniony temat, sukcesy w nauce, rozwijanie pasji 

i zdolności, integrowanie zespołu klasowego i szkolnego, zapewnienie bezpieczeństwa, wskazanie 

sposobów spędzania czasu wolnego, pomoc uczniom w nauce, zdrowe odżywianie. 

 

4. Szkoła Podstawowa w Olsztynku 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

 Diagnoza środowiska wychowawczego uczniów prowadzona co roku i obejmująca 

zagrożenie przemocą domową (rodziny dysfunkcyjne, niewydolne wychowawczo, 

zagrożone uzależnieniem, objęte nadzorem kuratora i in.) i przejawy trudności 

wychowawczych wśród uczniów – co roku. 

 Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej - „Przemoc domowa – formy, przejawy, 

możliwości udzielenia pomocy dziecku i rodzinie” (2014r.). 

 Szkolenie nauczycieli „Rozpoznawanie oraz pomoc dzieciom ofiarom przemocy seksualnej” 

(2013r.). 

 Zajęcia psychoedukacyjne podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców, zapobiegające 

zaniedbywaniu lub wykorzystywaniu dzieci: 

 „Kara i nagroda w wychowaniu” (2013r.). 

 „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (2013r.). 

 „Jak prawidłowo odżywiać dziecko” - spotkanie z dietetykiem (2014r.). 

 „Jak pomagać dzieciom w nauce” (2013r., 2014r.). 

 „Jak pomagać dzieciom czyli nauka samodzielności” (2014r.). 

 „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie” (2014r.). 

 

 Indywidualne rozmowy, konsultacje podnoszące umiejętności wychowawcze rodziców 

prowadzone przez nauczycieli i pedagoga szkolnego (wykorzystanie metody Rosenberga 

„porozumienie bez przemocy” - wskazywanie  sposobów reagowania na niewłaściwe 
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zachowania dzieci, nauka rozwiązywania konfliktów, stosowania konsekwencji 

adekwatnych do sytuacji, nauka sposobów okazywania dzieciom miłości, wsparcia 

i zainteresowania) – praca ciągła. 

 Zajęcia prowadzone podczas godzin dyspozycyjnych rozwijające umiejętności społeczne 

uczniów (współpraca, udzielanie i przyjmowanie pomocy, asertywność) – co roku, zgodnie 

z planami pracy wychowawczej w klasach. 

 Realizacja programów profilaktycznych i projektów edukacyjnych rozwijających 

kompetencje społeczne uczniów takich jak np. „Kopalnia diamentów (2013r., 2014r.), 

„Wartościowy człowiek” (2014r.). 

 Gazetki ścienne, kolportowanie ulotek wśród uczniów i rodziców – co roku. 

 Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas I-VI – co roku. 

 Organizowanie imprez adresowanych do rodzin, umożliwiających wspólne spędzenie czasu 

„Rodzinne kolędowanie”, „Rodzinne śpiewanie pieśni patriotycznych”, festyny szkolne, 

wycieczki, ogniska, rodzinne zawody sportowe, itp. - co roku. 

 Monitorowanie sytuacji uczniów z rodzin z problemem przemocy (indywidualne rozmowy, 

współpraca z rodzicem niekrzywdzącym) – praca ciągła. 

 Monitorowanie sytuacji uczniów przebywających w rodzinach zastępczych lub placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych – praca ciągła. 

 Wizyty w domach uczniów – poznawanie i monitorowanie sytuacji domowej (warunki 

mieszkaniowe, relacje w rodzinach, reagowanie na przejawy zaniedbywania, braku opieki 

lub zainteresowania sytuacją szkolną dziecka) – co roku  

 

5. Zespół Szkół w Olsztynku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza 

 

1. Działania profilaktyczne  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

 prowadzony był Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, 

 współpracowano z PPP- w Olsztynku – psychologiem i pedagogiem, 

 na zebraniach z rodzicami rozdano ulotki na temat: przemoc w rodzinie, pomoc dziecku 

i rodzinie – ulotki z telefonami i adresami ośrodków wsparcia i pomocy, 

 rodzice zostali również poinformowani o możliwości skorzystania z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w MOPS 

w Olsztynku, 

 przygotowano gazetkę na temat przemocy w rodzinie, 

 w klasach I przeprowadzono program profilaktyczny „Niezdrowa konkurencja”, którego 

celem było kształtowanie postaw wolnych od przemocy, uczenie wzajemnego szacunku 

do bliskich oraz zwiększenie świadomości problemu agresji, rozmiarów, mechanizmów, 

konsekwencji zachowań agresywnych, przygotowanie młodzieży do odpowiedniego 

zachowania się w sytuacji zagrożenia życia, kształtowanie właściwych sposobów 

komunikowania się, 

 zorganizowano spotkanie z rodzicami w ramach Programu Policyjnego Wydziału Prewencji 

Komendy Wojewódzkiej „Zanim będzie za późno”. 

 

6. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku 
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 na terenie szkoły pedagodzy zanotowali 26 zdarzeń z udziałem uczniów dotyczących 

przemocy, w tym 10 pobić zgłoszonych do Komisariatu Policji w Olsztynku, dwa 

podpalenia zgłoszone również do KP Olsztynek, pozostałe zdarzenia były załatwiane 

we własnym zakresie z udziałem rodziców, wychowawców klas, 

 dzięki współpracą ze Strażą Miejską pedagodzy odbywali wizyty domowe,; powyższe 

działania przyczyniły się do lepszego poznania sytuacji domowej uczniów, rozpoznania 

faktycznych potrzeb dzieci i rodzin, diagnozy środowiska rodzinnego oraz w niektórych 

przypadkach podjęcia działań interwencyjnych, 

 reagowano w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia dzieci poprzez składanie 

wniosków osądu Rejonowego oraz Prokuratury w Olsztynie (kierowano wnioski o wgląd 

w sytuację dzieci w rodzinie – 4 wnioski; jedno zaniedbanie dziecka w rodzinie podjęto 

działania we współpracy z kuratorem społecznym), 

 pedagodzy byli w stałym kontakcie i współpracy z kuratorami społecznymi, 

 w Gimnazjum pracuje przez cały czas „Punkt dla ofiar przemocy w rodzinie”, 

 pedagodzy we własnym okresie założyli 3 „Niebieskie Karty”. 
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III. ANALIZA SWOT 
 

Na potrzeby Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dokonano analizy SWOT. Analiza dotyczy sytuacji, w jakiej 

obecnie znajduje się Gmina Olsztynek. Ponadto obrazuje posiadane zasoby wewnętrzne Gminy Olsztynek (mocne strony);infrastrukturę 

lokalową, potencjał zasobów ludzkich i partnerstwo lokalne oraz braki posiadanego potencjału rozwojowego w kierunku stworzenia 

efektywnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (słabe strony). 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1.Specjalistyczna kadra, 

2.gotowość do współpracy, 

3.infrastruktura, 

4.znajomość środowiska przez pracowników socjalnych, 

5.znajomość zagrożeń wynikających z patologii społeczne, w tym z przemocy, 

6.współpraca służb, 

7.dobrze przygotowana i stale doskonaląca się kadra instytucji działających na rzecz 

rodziny, 

8.poparcie działań i współpraca samorządem gminnym, 

9.otwartość i chęć współpracy specjalistów, 

10.różnorodność informatorów, ulotek dotyczących przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie dla ofiar jak i dla sprawców przemocy w rodzinie, 

11.liczba punktów konsultacyjnych (dla ofiar przemocy w rodzinie, dla osób 

współuzależnionych, punkt prawniczy, punkt dla osób uzależnionych  od alkoholu, od 

środków psychoaktywnych, 

12.kampanie kocham reaguje, przemoc boli, lekarzu reaguj na przemoc, 

13.funkcjonowanie świetlic profilaktycznych, 

14.współpraca służb – dobre praktyki, 

15.działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie . 

1.Małe zaangażowanie społeczności lokalnej, 

2.strach ze strony ofiar przemocy przed opinią społeczną i 

agresją ze strony innych, 

3.brak wspólnego zaangażowania, 

4.trudności w odseparowywaniu sprawców przemocy od ofiar, 

5.niedostateczna wiedza przedstawicieli instytucji realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 

wzajemnych kompetencjach i zapleczu, 

6.niewystarczające środki finansowe, 

7.brak grup samopomocowych/grup wsparcia, 

8.stereotypy związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, 

9.niewystarczający przepływ informacji między instytucjami, 

10.brak wspólnego zaangażowania. 

 



16 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, 

2. zewnętrzne oferty szkoleniowe, 

3. uczestnictwo w spotkaniach zewnętrznych 

poświęconych tematyce przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

4. przepisy prawne. 

1. Obecny system prawny, 

2. negatywne wzorce zachowań społecznych, 

3. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

4. problem uzależnienia od alkoholu w rodzinie, 

5. brak motywacji ekonomicznej dla członków zespołu interdyscyplinarnego, 

6. brak współpracy rodzin z grupami roboczymi, 

7. stereotypy panujące w środowisku na temat przemocy w rodzinie, 

8. brak konsekwentnych procedur dotyczących sprawców przemocy, 

9. brak ciągłości w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

 

Dokonana diagnoza i analiza SWOT pozwoliła na opracowanie  programu  przeciwdziałania przemocy, który jest bardzo ważny punktu 

widzenia udrożnienia przepływu informacji działającymi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą, podejmowania skoordynowanych działań 

przez poszczególne instytucje, wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy oraz podejmowanie skutecznych i kompleksowych działań 

na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. 

  



IV. CEL GŁÓWNY 
 

Przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemom poprzez zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia 

dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc. 

 

V. CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA 
 

1. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Zapewnienie pomocy rodzinom, w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb 

wszystkich członków rodziny. 

3. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności pracowników z instytucji i organizacji 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy i pomaganiem w sytuacji jej wystąpienia. 

4. Integracja i koordynacja działań podejmowanych na rzecz zapobiegania i zwalczania 

przemocy w rodzinie; 

 

ZADANIA PROGRAMU 

 

1. Upowszechnianie tematyki związanej ze specyfiką zjawiska przemocy poprzez 

opracowywanie i kolportowanie ulotek, plakatów, broszur oraz zamieszczanie informacji 

i artykułów w prasie i lokalnych portalach internetowych. 

2. Upowszechnianie informacji na temat dostępnych na terenie gminy form pomocy dla osób 

doznających przemocy i formach korekcyjno - edukacyjnych dla stosujących przemoc. 

3. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez realizację 

programów profilaktycznych i psychoedukacujnych. 

4. Współudział w organizowaniu kampanii społecznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. 

5. Organizowanie spotkań informacyjnych i edukacyjnych z mieszkańcami gminy 

obejmujących tematykę: przemocy w rodzinie, przeciwdziałania przemocy (profilaktyka), 

dostępnych form pomocy i sposobów reagowania w sytuacji jej występowania. 

6. Udzielanie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą w postaci świadczeń 

pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w tym w formie pracy socjalnej. 

7. Stosowanie procedury „Niebieska Karta” - zawiadamianie prokuratury i/lub Policji 

o stwierdzanych przypadkach przemocy w rodzinie. 

8. Rozszerzenie oferty punktów konsultacyjno - informacyjnych dla osób uzależnionych 

i ich rodzin , dla osób  współuzależnionych, osób doznających przemocy , stosujących 

przemoc oraz świadków przemocy. 

9. Zabezpieczanie wsparcia dla osób doznających przemocy w ramach interwencji oraz, gdy 

tego potrzebują, świadczenie pomocy w znalezieniu bezpiecznego schronienia. 
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10. Stworzenie warunków umożliwiających powstanie i pracę grupy wsparcia oraz grup 

samopomocy dla osób doświadczających przemocy. 

11. Stworzenie warunków umożliwiających realizację programu korekcyjno -edukacyjnego 

dla osób stosujących przemoc. 

12. Sprzyjanie opracowaniu i realizacji nowatorskich programów psychoterapeutycznych 

dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz dla stosujących przemoc. 

13. Otaczanie wsparciem dzieci i młodzież z rodzin, w których występuje problem przemocy. 

14. Odbywanie wspólnych wizyt monitorujących sytuację w miejscu zamieszkania rodziny 

z problemem przemocy przez osoby z różnych instytucji zaangażowanych w pomaganie 

a przede wszystkim pracownika socjalnego i dzielnicowego. 

15. Rozwijanie wolontariatu do pomagania ludziom żyjącym w sytuacji przemocy. 

16. Udział osób zajmujących się problemami przemocy w szkoleniach i warsztatach 

pogłębiających wiedzę z zakresu przemocy i doskonalących umiejętności pracy z osobami 

uwikłanymi w przemoc. Organizowanie wspólnych szkoleń dla pracowników z różnych 

instytucji zajmujących się pomaganiem w sytuacji przemocy i przez to ujednolicanie 

rozumienia problemów z nią związanych. 

17. Organizowanie wspólnych spotkań pracowników z różnych instytucji i organizacji w celu 

poznania wzajemnych kompetencji, usprawniania sytemu przepływu informacji, wymiany 

doświadczeń i doskonaleniu współpracy. 

18. Wprowadzanie do planu wspólnych szkoleń i spotkań pracowników z różnych instytucji 

elementów superwizji. 

19. Wypracowanie i pisemne uregulowanie zasad współdziałania i interweniowania w sytuacji 

przemocy przez instytucje do tego zobowiązane oraz ewentualne inne instytucje 

i organizacje chcące angażować się w pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą. 

20. Stworzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych o instytucjach świadczących pomoc 

rodzinom uwikłanym w przemoc i oferowanych formach wsparcia na terenie gminy 

Olsztynek. 

21. Gromadzenie danych i sporządzanie sprawozdawczości z zakresu działań dotyczących 

przemocy. 

22. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemocy 

w rodzinie poprzez: izolowanie osób stosujących  przemoc od osób doznających przemocy 

w rodzinie, udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno-

edukacyjnych, przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu, stosującymi 

przemoc, kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Olsztynie o obowiązek podjęcia 

leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu. 

23. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie poprzez: udzielanie informacji 

dotyczącej bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym przemocą w ośrodkach 

interwencji kryzysowej i w specjalistycznych ośrodkach wsparcia, udzielanie informacji 

na temat pozyskania zaświadczenia lekarskiego, udzielanie informacji na temat praw osób 

doznających przemocy w rodzinie, rozpowszechnianie telefonu zaufania „Niebieska Linia”, 

„Pomarańczowa Linia” 
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VI. ADRESACI PROGRAMU 
 

1. Osoby doznające przemocy rodzinie. 

2. Osoby stosujące przemoc w rodzinie. 

3. Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci. 

4. Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy. 

5. Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą 

(pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy Sądu Rodzinnego, 

policjanci, wychowawcy, nauczyciele, terapeuci, socjoterapeuci, kuratorzy społeczni, 

pracownicy służby zdrowia, duchowni), itp.. 

6. Przedstawiciele władz lokalnych (radni, sołtysi). 

7. Społeczeństwo. 

 

VII. REALIZATORZY PROGRAMU 
 

 Urząd Miejski w Olsztynku, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, 

 Komisariat Policji, 

 Straż Miejska, 

 Świetlica profilaktyczna, 

 Świetlice wiejskie, 

 Szkoły, 

 Przedszkola, 

 Miejski Dom Kultury, 

 Dom dla Dzieci, Dom Pomocy Społecznej, 

 Punkt Interwencji Kryzysowej, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Służba zdrowia, 

 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, 

 Organizacje  pozarządowe, 

 Punkty Konsultacyjne. 

 Kościół. 

 

VIII. REALIZATORZY PROGRAMU 
 

1. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób doznających przemocy i osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

2. Zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy. 

3. Pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy w rodzinie i o sposobach radzenia 

sobie z tym problemem. 
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4. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie. 

5. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających osobom dotkniętym problemem przemocy 

w rodzinie. 

IX. ZASADA FINANSOWANIA I TERMIN REALIZACJI 
 

1. Środki własne Gminy Olsztynek. 

2. Środki budżetu państwa i województwa przeznaczone na realizację programów 

profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych oraz korekcyjnych. 

3. Środki z funduszy pomocowych. 

4. Środki z Funduszu Alkoholowego. 

5. Środki z konkursów programowych ogłaszanych przez inne podmioty. 

6. Środki z funduszy unijnych 

 

Termin i miejsce realizacji: 

Program będzie realizowany na terenie miasta i gminy Olsztynek w latach 2016 - 2020. 

Wdrażanie rozpocznie się po 1 stycznia 2016r. a działania zaplanowane do realizacji będą 

prowadzone w formie ciągłej. 

X. MONITORING I EWAULACJA 
 

Realizacja programu będzie systematycznie monitorowana oraz prowadzona będzie ewaluacja 

programu. Monitoring umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę 

ich skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących. Uzyskane informacje pozwolą również 

na planowanie działań. 

 

Monitorowanie programu będzie prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Olsztynku na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów programu. Ostateczne efekty 

podsumowane zostaną w raporcie po zakończeniu jego realizacji. Przy ocenie programu będą brane 

pod uwagę następujące wskaźniki: 

 

1. Liczba osób doznających przemocy w rodzinie. 

2. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie. 

3. Liczba uruchomionych procedur „Niebieska Karta”. 

4. Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

5. Liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie. 

6. Liczba i rodzaj działań przeprowadzonych w zakresie profilaktyki przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

7. Liczba szkoleń dla przedstawicieli instytucji działających w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

8. Liczba postępowań przygotowawczych wobec sprawców przemocy. 



21 

XI. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU 
 

Będzie przygotowywany na każdy rok kalendarzowy oddzielnie.

 

XII. PODSTAWY PRAWNE 
 

Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy jest: 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze 

zm.) Rozdział drugi pt. „Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela” reguluje 

zasady zapewniające każdemu nietykalność osobistą i cielesną oraz stawia na ich straży 

władze publiczne przyznając obywatelowi prawo żądania od organów władzy publicznej 

szczególnej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zm.). 

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

1493 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 roku poz.163 ze zm.). 

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

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011r., Nr 209, 

poz. 1245). 


