
UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2018  

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

z dnia 27 marca 2018 roku 

 

 w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Pińczowskiego 
na lata 2018-2022 

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  
(Dz.U. z 2017 roku poz.1868, z póź. zm.), art.6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1390, z póź. zm.) oraz  
art. 19 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 roku  
poz. 1769) uchwala się, co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się do realizacji Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Pińczowskiego na lata  
2018-2022, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pińczowie. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą od 1 stycznia  
2018 roku. 

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 
 

 

 

 

 



 

Załącznik  
do Uchwały Nr XXXVIII/197 /2018 
Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia 27 marca 2018 roku 

 

 

Powiat Pińczowski 

 

 

              

Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie 

Powiatu Pińczowskiego na  

lata 2018-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. WSTĘP  
 
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem społecznym, które niszczy człowieka, niezależnie od 

jego pozycji społecznej lub ekonomicznej. Stanowi problem, którego nie wolno lekceważyć, 

gdyż wpływa destrukcyjnie nie tylko na człowieka będącego ofiarą przemocy, ale na całą jego 

rodzinę. Odbija się także na rolach i strukturach społecznych. Ofiara przemocy ma zaburzone 

poczucie bezpieczeństwa, często nie jest w stanie we właściwy sposób realizować się w życiu 

osobistym i społecznym. Zjawisko to wpływa także na zdrowie psychiczne, równowagę 

emocjonalną, jak również może być przyczyną wielu schorzeń somatycznych, a nawet 

zagrażać życiu. , 

Przemoc jest przestępstwem, czyli bezprawnym i zawinionym czynem człowieka, które 

podlega karze obowiązującej w czasie jego popełnienia. W ostatnich latach możemy mówić                 

o uwidocznieniu i nasileniu zakresu zjawiska przemocy w rodzinie. Wiedza ta zobowiązuje 

osoby działające w obszarze pomocy społecznej i służby zobligowane do ochrony osób do 

podejmowania adekwatnych i skutecznych działań mających na celu pomoc w znalezieniu 

rozwiązania problemu.  

Obowiązek opracowania i realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy                  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 1 ustawy                

z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy do zadań powiatu.  

Program ma służyć wytyczeniu kierunków działania dla wszystkich podmiotów szczebla 

powiatowego zaangażowanych w realizację założeń pomocy osobom uwikłanym w zjawisko 

przemocy lub nim zagrożonych. Zaplanowane działania mają na celu poprawę sytuacji rodzin 

doznających przemocy, a także ochronę osób i rodzin zagrożonym tym że zjawiskiem. 

Program powstał przy współpracy ośrodków, powiatowego centrum pomocy rodzinie, policji, 

służby kuratorskiej oraz przedstawicieli ochrony zdrowia. Jest w dużej mierze kontynuacją 

uzupełniona o zdobyte doświadczenia programu realizowanego w latach 2012-2017. 

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie przemocy oraz zwiększenie skuteczności 

pomocy dla rodzin, w których ten problem występuje. 

W/w cel chcemy osiągnąć przez niżej wymienione działania: 

� podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców powiatu na temat zjawiska 

przemocy i możliwości uzyskania pomocy, 



� zwiększenie kompetencji zawodowych służb i instytucji zajmujących się przemocą              

w rodzinie, 

� oddziaływanie na sprawców przemocy poprzez realizację programu korekcyjno-

edukacyjnego dla sprawców przemocy. 

Mamy nadzieję, iż realizacja programu przyczyni się do zmniejszenia zjawiska przemocy                  

w rodzinie a podniesie poziom ochrony ofiar przemocy na terenie powiatu pińczowskiego 

2. PODSTAWA PRAWNA DO TWORZENIA PROGRAMU 

Powiatowy program jest skoordynowany z Programami Przeciwdziałania Przemocy                  

w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obowiązującymi w gminach na terenie 

powiatu:  

� Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Pińczów na lata 2015-2018,  

� Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Michałów na lata 2015-2018 

� Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kije na lata 2015-

2018, 

� Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Złota na lata 2015-2020, 

� Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Działoszyce na lata 2017-2021  

Program jest zgodny z aktami prawnymi oraz dokumentami o charakterze strategicznym, 

funkcjonującymi zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim. Na poziomie 

krajowym realizowany jest Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020. Cele Programu są także spójne z innymi dokumentami:  

� ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 

2015 r. poz. 1390);  

� ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 930 z 

późn. zm.);  

� ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2015r., 

poz.2082);  



� ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1286);  

� ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012r., 

poz. 124);  

� uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. 

2014, poz. 445): 

� uchwała Nr XII/71/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 luty 2016r. w sprawie 

uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2016-2020. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE  

 

Za przemoc w rodzinie uznaje się „jednorazowe albo powtarzające się umyślne 

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w 

szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 

naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące 

szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia                          

i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. 

Cechy charakterystyczne dla zjawiska przemocy w rodzinie:  

1) Intencjonalność – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 

kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.  

2) Nierównomierność sił – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Sprawca 

jest silniejszy a ofiara słabsza.  

3) Naruszanie praw i dóbr osobistych – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza 

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

itd.).  

4) Doświadczanie cierpienia i bólu – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne 

szkody. Doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do 

samoobrony.  



Powszechnie przemoc traktowana jest jako akt godzący w osobistą wolność jednostki 

przyczyniający się do jej fizycznej, a także psychicznej szkody, wykraczające poza społeczne 

zasady wzajemnych relacji i zmuszanie jej do zachowań niezgodnych z własną wolą. Przemoc 

upokarza, wywołuje cierpienie, rodząc tym samy nienawiść i pragnienie odwetu. Przemoc 

pojmowana jest także jako wywieranie wpływu na innych ludzi, w wyniku którego ich 

aktualny poziom rozwoju somatycznego i duchowego jest mniejszy niż potencjalny poziom 

tego rozwoju.  

Formy i rodzaje przemocy :  

1) Przemoc fizyczna – m.in. bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, kopanie, 

policzkowanie, szarpanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, ale 

także używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem, zadawanie bólu. 

2) Przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawcę przemocy psychicznej kontroli 

nad ofiarą, np. straszenie zabójstwem, użyciem przemocy, zabraniem dzieci, 

niszczenie lub grożenie zniszczeniem rzeczy, upokarzanie, używanie wulgarnych 

słów, mówienie kobiecie, że jest do niczego, że jest brzydka, głupia, chora 

psychicznie, że nikt jej nie ze chce, że bez sprawcy sobie nie poradzi.  

3) Przemoc seksualna – w szczególności zmuszanie do odbywania stosunku lub 

poddania się innym zachowaniom seksualnym, a także wymuszanie współżycia                    

w nieakceptowanej formie. Przemoc seksualna jest często przez ofiary molestowania 

ukrywana.   

4) Przemoc finansowa (ekonomiczna) – np. utrzymywanie ofiary w całkowitej 

zależności finansowej, zakazywanie jej pracy zawodowej, niedawanie wystarczającej 

ilości pieniędzy na prowadzenie domu.  

5) Przemoc polegająca na osaczaniu – np. ciągłe chodzenie za kimś, śledzenie, 

dzwonienie do niego w celu wyrządzenia mu krzywdy, zastraszenia lub nękania.  

6) Przemoc w wymiarze społecznym – m.in. zakazywanie osobie kontaktów z rodziną, 

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

publicznych.  

Stosowanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucia bezsilności i bezradności, 

ciągłego niepokoju, depresji, chorób związanych ze stresem. Szczególnie dramatyczne 

konsekwencje przemocy zauważa się u dzieci. Powoduje bowiem ona w ich psychice 

nieodwracalne skutki, które mogą dać znać o sobie dopiero w życiu dorosłym, co                             

w znacznym stopniu utrudnia udzielenie im pomocy.  

 



Przyczyny stosowania przemocy:  

1) Normy społeczne i kulturowe – w wielu środowiskach bicie, stosowanie kar 

cielesnych znajduje akceptację. W polskiej kulturze od wieków istniało społeczne 

przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec najbliższych.  

2) Dziedziczenie wzorca przemocy w rodzinie - dzieci wychowywane w rodzinach                  

z problemem przemocy przyswajają sobie zachowania dorosłych, których są ofiarami. 

Są nauczeni, że najlepszym sposobem radzenia sobie z problemami jest przemoc.  

3) Uzależnienie i nadużywanie alkoholu - najwięcej sprawców przemocy w chwili 

popełnienia czynu jest pod wpływem alkoholu.  

4) Środowisko społeczne - bezrobocie, złe warunki materialne i mieszkaniowe, 

frustracja, kumulacja niepowodzeń w życiu.  

Cykle przemocy wg. E. Walker (1993)  

Przemoc w rodzinie nie jest zdarzeniem jednorazowym. Jej powstanie powoduje cykliczne 

powtarzanie się. W cyklu przemocy wobec bliskich obserwuje się trzy następujące po sobie 

fazy:  

1) Faza narastającego napięcia: narasta napięcie między partnerami, przy czym 

początkowo akty przemocy mają łagodny charakter, często jest to forma werbalna.  

2) Faza aktu fizycznego: napięcie narasta do tego stopnia, że następuje atak – incydent 

gorącej przemocy.  

3) Faza okresu miodowego: po incydencie przemocy gorącej dochodzi do spadku 

napięcia, często jest to czas skruchy, przeprosin, wzmożonego poczucia winy                         

u sprawcy, składania obietnic związanych ze zmianą zachowania.  

Przemoc w rodzinie najczęściej jest określana jako znęcanie się nad rodziną. Zgodnie                    

z art. 207 § 1 k.k. kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną 

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

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

karze pozbawienia wolności (…). 

Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej 

Karty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 

2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

wydanym jako akt wykonawczy na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                 



o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Niebieska Karta jest to procedura, która może 

zostać zainicjowana przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotyczy ona członków rodzin dotkniętych 

problemem przemocy w rodzinie. Co ważne, założenie Niebieskiej Karty nie jest 

równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nie stanowi 

podstawy do wszczęcia postępowania karnego, ale w przypadku gdy ofiara zdecyduje się 

złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa może ona zostać wykorzystana 

jako dowód procesowy. 

Założenie Niebieskiej Karty jest informacją dla służb i opieki społecznej, że w danej rodzinie 

dochodzi do aktów przemocy. W związku z tym służby te mają określone obowiązki. Przede 

wszystkim przy Ośrodku Pomocy Społecznej lub Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych zostaje powołany zespół, który ma opracować strategię 

rozwiązania problemu przemocy w rodzinie.  

4. SKUTKI PRZEMOCY W RODZINIE 

Przemoc w rodzinie, jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są zarówno 

bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jaki poważne, długotrwałe 

problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy doświadczanej               

w dzieciństwie. Z powodu wielu następstw takich doświadczeń, cierpią nie tylko ci którzy są 

ofiarami, ale również bezsilni świadkowie obserwujący akty przemocy tj. najczęściej dzieci. 

Tego typu doświadczenia uczą agresywnego stylu zachowania, wieszają pobudzenie                         

z elementami agresji, zmniejszają opór przed agresywnym zachowaniem, zaburzają poglądy 

na rozwiązywanie konfliktów i zmniejszają wrażliwość na agresywne zachowania. Olbrzymie 

koszty przemocy domowej ponoszą zarówno jednostki, jaki i społeczeństwo. Niezbędne jest 

zatem podejmowanie planowych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie 

przemocy w rodzinie, działań wpisanych w tworzenie i rozwijanie systemu przeciwdziałania 

przemocy, którego zasadniczymi elementami są specjalistyczne instytucje i profesjonaliści 

niosący pomoc osobom dotkniętym przemocą. 

 

 

 



5. DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE 

DIAGNOZA ZASOBÓW INSTYTUCJONALNYCH 

 

Na terenie powiatu pińczowskiego funkcjonują: 

• pięć Ośrodków Pomocy Społecznej – wykonują zadania gminy z zakresu pomocy społecznej 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności polegające na: przyznawaniu 

wypłacaniu zasiłków celowych, pracy socjalnej, tworzeniu gminnego systemu profilaktyki                 

i opieki nad dzieckiem i rodziną, prowadzeniu poradnictwa i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto do zadań gminy należy tworzenie gminnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

2. 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, 

3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

• pięć Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – do zadań Komisji 

należy między innymi inicjowanie działań w zakresie zwiększania dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, a także udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  

• Pińczowski Ośrodek Trzeźwości – oferuje: 

- spotkania z psychologiem 

- spotkania terapeutyczne 

- mityngi Anonimowych Alkoholików 

- grupy wsparcia 

- zajęcia klubowe 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pińczowie – jako placówka oświatowa ma jasne 

cele i zadania realizowane w szczególności poprzez diagnozę, konsultacje, terapię, 



psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediację, interwencję w środowisku ucznia oraz 

działalność profilaktyczną i działalność informacyjną. Ponadto Poradnia współdziała z innymi 

placówkami specjalistycznymi służby zdrowia, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itp. 

działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin. Zasady współpracy określa dyrektor Poradni                    

w porozumieniu z tymi placówkami. 

• Sąd Rejonowy w Pińczowie – jako jednostka sądownictwa najbliższa dla obywateli, 

rozpatruje wszystkie sprawy, z wyjątkiem zastrzeżonych dla sądu okręgowego. 

Do podstawowych zadań Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpoznawanie spraw                  

z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji                                  

i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków 

odurzających i psychotropowych.  

• Prokuratura Rejonowa w Pińczowie – zobowiązana, w sytuacji istnienia uzasadnionego 

podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa, do wszczęcia postępowania 

przygotowawczego celem sprawdzenia czy doszło do przestępstwa, wyjaśnienia okoliczności 

zdarzenia, zebrania i zabezpieczenia dowodów, ujęcia sprawcy, zastosowania,                                        

w uzasadnionych przypadkach, środka zapobiegawczego wobec sprawcy przemocy w formie 

dozoru policyjnego bądź tymczasowego aresztowania (na podstawie informacji ze stron 

internetowych Prokuratury Rejonowej w Pińczowie). Osoby poszkodowane na skutek 

przemocy domowej, a także świadkowie mogą złożyć w prokuraturze bądź na policji 

zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publiczno-skargowym lub wniosek                      

o ściganie przestępstwa (dotyczy to przestępstw ściganych na wniosek osoby 

poszkodowanej). 

• Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie – do podstawowych zadań policji należy m.in: 

1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te 

dobra, 

2. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie                 

z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. 

3. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. 

Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z 

obowiązującym prawem: 

- interwencja, 

- sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa), 



- zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie 

dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia, 

- wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku 

zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa, 

- zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa, 

- podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy, 

- udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy. 

Osoby wzywające policję mają prawo do: 

- uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa, 

- uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny policjantów, 

nazwa i siedziba jednostki, 

- wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej przeciw 

sprawcy przemocy, 

- zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sadowej. 

•  Zakłady Opieki Zdrowotnej (publiczne i niepubliczne) – zobowiązane do udzielania 

pomocy medycznej, a także, w przypadku występowania u pacjenta sygnałów świadczących                   

o występowaniu przemocy domowej, do informowania o możliwościach uzyskania pomocy, 

wystawiania na prośbę osoby pokrzywdzonej zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych 

obrażeniach i podjętym leczeniu, informowania ofiar o warunkach i miejscach wystawienia 

obdukcji, 

•  placówki oświatowe w powiecie pińczowskim, w tym: szkoły podstawowe,  szkoły 

gimnazjalne,  szkoły ponadgimnazjalne, przedszkola, szkoły specjalne, szkoły wyższe. 

 Szkoła obok funkcji edukacyjnej jest źródłem wsparcia dla rodziców w wychowaniu dziecka 

między innymi poprzez dostarczanie wiedzy dotyczącej problematyki wychowania z zakresu 

komunikacji interpersonalnej pomiędzy rodzicami i dziećmi, profilaktyki zagrożeń, 

racjonalnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności wychowawczych poprzez 

zajęcia warsztatowe, udzielanie pomocy materialnej, takiej jak bezpłatne obiady, bezpłatne 

podręczniki, stypendia, wzmacnianie więzi wewnątrzrodzinnych, prowadzenie zajęć 

edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie w gimnazjach, szkołach 

ponadgimnazjalnych, a także w najstarszych klasach szkół  

• Centrum Psychoterapii Promedic w Pińczowie– udziela wsparcia w zakresie:  

Porad psychiatrycznych- Lekarz psychiatra diagnozuje i leczy różnego rodzaju zaburzenia 

psychiczne, potrafi również zapobiegać ich występowaniu, a także utrzymać osiągnięte 

leczeniem rezultaty. Pomoc lekarza psychiatry jest niezbędna przy schorzeniach 



psychicznych, schizofrenii, upośledzeniu, jak również zaburzeniach takich jak depresje, 

nerwice, stany lękowe. Lekarz psychiatra pomocny jest po przebyciu różnego rodzaju 

doświadczeń, mogących mieć wpływ na zdrowie psychiczne, takich śmierć bliskiej osoby, 

rozwód, utrata dziecka, wypadek 

 Terapii indywidualnej - jest to forma pomocy psychologicznej polegająca na regularnych 

spotkaniach z psychologiem, psychoterapeutą. Jej celem jest pomoc w rozwiązywaniu 

problemów psychologicznych, leczenie osób uzależnionych, pomoc w trudnych sytuacjach 

życiowych (np. Śmierć bliskiej osoby, rozpad małżeństwa) czy też leczenie zaburzeń zdrowia 

psychicznego (np. nerwice, depresje) 

Terapii grupowej - jest to forma pomocy psychologicznej polegająca na regularnych 

spotkaniach prowadzonych przez psychoterapeutę, proponowana grupie osób z podobnymi 

problemami lub schorzeniami. 

Terapii rodzin - jest to terapia, w której bierze udział cała rodzina, ponieważ to ona tworzy 

pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają we wzajemnych relacjach                     

i wzajemnie na siebie oddziaływają. Oznacza to, że problemy jednego członka rodziny mają 

wpływ na wszystkich domowników, ale też cały system rodzinny może przyczyniać się do 

powstania problemu czy zaburzenia. Celem tej formy terapii jest przede wszystkim poprawa 

porozumiewania się w rodzinie. 

Terapii par i małżeństw - ta forma terapii skierowana jest do par przeżywających kryzys                    

i rosnące problemy w związku. Psychoterapeuta podczas terapii pomaga parze zrozumieć to 

co dzieje się w ich wzajemnej relacji, pomaga dotrzeć do źródła konfliktu oraz zdobyć 

umiejętności, które będą niezbędne do samodzielnego rozwiązywania problemów. 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie na prawach powiatu wykonuje zadania 

powiatu w zakresie świadczenia pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Do zadań tych należy w szczególności prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 

(psychologicznego, prawnego, socjalnego), udzielanie informacji o prawach, uprawnieniach, 

szkolenie i doskonalenie kadry pomocy społecznej z terenu powiatu, prowadzenie interwencji 

kryzysowej. 

• Powiatowy Ośrodka Interwencji Kryzysowej,  którego działanie opiera się na: 

- położeniu nacisku na profilaktykę, edukację i podnoszenie świadomości w społeczeństwie 

na zjawiska dysfunkcyjne, 

- systematycznym monitorowaniu problemów patologicznych w rodzinie, badaniu, 

gromadzeniu informacji i danych związanych z tymi problemami, 

- rozwoju profesjonalnej  pomocy i wsparcie osobom uwikłanym i zagrożonym patologią, 



- zacieśnianiu i koordynacji współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami 

zobligowanymi do podejmowania działań w obszarze zapobiegania i zwalczania 

nieprawidłowości w rodzinie celem wymiany informacji i doświadczeń, 

•- rozwijaniu form wsparcia dla osób w trudnej sytuacji życiowej, 

• podjęciu nacisku na kompleksowe działania skierowane na korektę nieprawidłowości, 

• podnoszeniu poziomu jakości i form świadczonej pomocy. 

 

DIAGNOZA SKALI ZJAWISKA PRZEMOCY 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie – dokonało w gminach powiatu 

pińczowskiego rozeznania działań podejmowanych na rzecz zapobiegania i zwalczania 

przemocy w rodzinie. Celem podjętych działań było uzyskanie informacji na temat 

funkcjonowania procedury „Niebieskiej Karty” w pomocy społecznej, stanu realizacji zadań 

własnych gmin w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz identyfikacja problemów, 

trudności i potrzeb występujących w tym obszarze. Na prośbę o stosowne informacje, pisma 

skierowano do pięciu OPS z terenu powiatu pińczowskiego oraz KPP w Pińczowie, 

odpowiedziały wszystkie ośrodki pomocy społecznej oraz KPP w Pińczowie. 

Na pytanie o funkcjonowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie, odpowiedziały wszystkie ośrodki. Wszystkie gminy opracowały i mają 

zatwierdzone gminne programy przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy                      

w rodzinie. 

Zjawisko przemocy w rodzinie na terenie naszego powiatu nie nasila się i występuje 

najczęściej na terenie Gminy Pińczów. Skalę zjawiska obrazuje poniższa tabela. 

 

Liczba sporządzonych niebieskich kart związanych z przemocą w rodzinie w powiecie 

pińczowskim w latach 2016-2017. 

Ośrodek pomocy 

społecznej 

Rok 2016 Rok 2017 

Liczba 

sporządzonych 

kart ogółem 

W tym  

sporządzonych 

podczas 

interwencji policji 

Liczba 

sporządzonych 

kart ogółem 

W tym  

sporządzonych 

podczas 

interwencji 

policji 

M-GOPS Pińczów 90 88 107 107 

M-GOPS     



Działoszyce 30 30 25 25 

GOPS Złota 31 31 20 19 

GOPS Michałów 17 16 19 19 

GOPS Kije 25 25 22 22 

Ogółem 193 190 193 192 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z ośrodków pomocy 

społecznej. 

 

Wszystkie sporządzone niebieskie karty zostały przekazane do rozpatrzenia przez GKRPA. 

Do najczęstszych działań zrealizowanych przez GKRPA, w związku z występowaniem 

przemocy w rodzinie, należały: wezwanie nadużywającego alkoholu sprawcy przemocy na 

rozmowę interwencyjną, powiadomienie policji, skierowanie dorosłych ofiar przemocy do 

specjalistycznych placówek terapeutycznych, skierowanie do wzięcia udziału                                 

w samopomocowej grupie wsparcia, powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacji dziecka, 

powiadomienie innych służb o sytuacji rodziny w ramach procedury Niebieskiej Karty, 

zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną. 

 

Do najczęściej świadczonych form pomocy należy pomoc prawna, socjalna, psychologiczna, 

informowanie o możliwościach uzyskania pomocy, kierowanie do specjalistycznych 

instytucji. Wskazywano również na prowadzenie rozmów ze sprawcą, odbywanie wizyt                    

z dzielnicowym, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny i psychologiem  w ramach 

działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Gminy wykazały brak gminnych 

ośrodków wsparcia. 

Identyfikując problemy związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy                

w rodzinie, ośrodki pomocy społecznej wskazywały na dwa rodzaje trudności: 

- problemy związane z postawą i zachowaniem ofiar przemocy oraz problemy związane                        

z funkcjonowaniem systemu. Do pierwszej kategorii należy przede wszystkim pokonanie 

przez ofiary przemocy bariery wstydu i otwarcie się na proponowaną pomoc, ponadto niska 

świadomość prawna pokrzywdzonych, brak współpracy, niechęć pokrzywdzonych do 

podejmowania jakichkolwiek działań nie tylko w stosunku do sprawcy jak i do ochrony siebie 

i najbliższych, tolerowanie i czasem ciche przyzwolenie na istnienie patologii w rodzinie 

przez pokrzywdzonych, najbliższych oraz środowisko, w jakim funkcjonuje rodzina. 

- problemy o charakterze systemowym ośrodki wymieniały najczęściej brak środków 

finansowych, brak specjalistów, brak bazy lokalowej i mieszkań chronionych, brak 



praktycznych możliwości izolowania sprawców przemocy, długi okres rozstrzygania spraw    

w sądach, niska świadomość społeczeństwa oraz funkcjonowanie stereotypów na temat 

przemocy w rodzinie. 

 

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE INTERWENCJI POLICJI W SYTUACJI PRZEMOCY 

DOMOWEJ W LATACH 20016-2017 UDOSTĘPNIONE PRZEZ KPP W PIŃCZOWIE 

 

W roku 2016 w powiecie pińczowskim wszczęto 30 postepowań dotyczących przestępstwa 

znęcania się nad rodziną z art. 207 kk., W 2017 roku interwencji tych było 31. 

Przeprowadzono w 2016r. 194 interwencje w których policjanci stwierdzili wystąpienie 

przesłanek mówiących o stosowaniu przemocy w rodzinie, w tym 148 na terenach wiejskich i 

46 w mieście, w 2017r. było 208 interwencji, w tym 152 na wsi i 56 w mieście. - 175. 

Wskazuje to na  spadek wzrost interwencji domowych. 

W rozumieniu stosowanej przez Policję procedury Niebieskiej Karty osobami 

pokrzywdzonymi na skutek przemocy są nie tylko bezpośrednie ofiary przemocy, wobec 

których stosowana była przemoc, ale również dzieci przebywające w rodzinie, w której 

dochodzi do przemocy. Dzieci są osobami pokrzywdzonymi w sensie procedury Niebieskiej 

Karty zarówno w przypadku stosowania wobec nich przemocy fizycznej lub/i psychicznej jak 

również, gdy są świadkami przemocy w rodzinie. W 2016r. liczba osób, co do których 

istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie to 217( w tym 19 małoletnich), w 

2017r 226 ( w tym 18 małoletnich). 

Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie w czasie interwencji, podczas której policjanci 

stwierdzają wystąpienie przesłanek mówiących o stosowaniu przemocy w rodzinie, udziela 

osobom pokrzywdzonym pomocy doraźnej w postaci umieszczenia w szpitalu lub udzielenia 

pomocy medycznej. W wielu przypadkach odizolowany zostaje sprawca przemocy ( w 2016r-

99 zatrzymanych, w 2017r.-110 zatrzymanych). W dalszej kolejności udzielana jest pomoc 

prawna tj. pouczenie o przysługujących prawach i możliwości wszczęcia przez 

pokrzywdzonego wszczęcia postępowania z art.207kk., zawiadomienie prokuratury.  

 

 

 



6. CELE PROGRAMU 

Cel główny programu: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie 

skuteczności pomocy dla rodzin, w których ten problem występuje. 

Cele szczegółowe programu: 

1)  podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców powiatu pińczowskiego 

na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy, 

2) zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących 

się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

3) zapewnienie kompleksowej ochrony członkom rodzin, w których występuje przemoc, 

4) oddziaływanie na sprawców przemocy poprzez realizację programu korekcyjno-

edukacyjnego dla sprawców przemocy. 

7. ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami programu są głównie osoby będące ofiarami przemocy w rodzinie. Jednak 

edukować należy całe społeczeństwo, w którym istnieją także sprawcy przemocy oraz osoby 

odpowiedzialne za udzielanie pomocy i wsparcia ofiarom.  

W związku z tym wyodrębniono następujące płaszczyzny działań:  

1) Profilaktyka i edukacja społeczna - obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w 

tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.  

2) Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – obszar kierowany do 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie.  

3) Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie – obszar kierowany do 

osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub 

podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc.  

4) Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących 

działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – obszar kierowany do 

przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Każdy z powyższych obszarów działań jest realizowany przy współpracy odpowiednich 

organów administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi oraz 

kościołami zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy z dnia 29 lipca 2005r. art. 9. 



 

8. KIERUNKI REAZLIZACJI CELÓW. 

I. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców powiatu na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy. 

Zadania: 

1) Rozpowszechnianie informacji na temat przemocy w rodzinie, możliwość 

przeciwdziałania i ochrony przed przemocą, prowadzenie akcji informacyjnych w 

zakresie zjawiska przemocy w rodzinie i sposobów jej przeciwdziałania oraz 

możliwości uzyskania pomocy. 

2) Wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych 

przemocą. 

Realizacja: 

1) Stworzenie bazy danych osób, miejsc, instytucji udzielających pomoc. 

2) Edukacja środowiska lokalnego poprze ulotki, plakaty, broszury, spotkania 

edukacyjne w tym również dla dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą. 

3) Motywowanie społeczności lokalnych, organizacji do podejmowania działań na rzecz 

ofiar przemocy ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci. 

4) Zorganizowanie spotkań na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 

powiatu. 

5) Obalanie mitów stereotypów na temat przemocy w rodzinie usprawiedliwiających jej 

stosowanie. 

Efekty: 

1) Zmiana postaw mieszkańców powiatu wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

2) Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców powiatu. 

3) Opracowanie i wydanie powiatowego informatora na temat możliwości i form 

pomocy w sytuacji przemocy domowej oraz na temat podstawowej wiedzy z zakresu 

przemocy. 

4) Opracowanie i wydanie ulotek, plakatów zawierających informacje o zjawisku 

przemocy w rodzinie oraz o formach uzyskania pomocy. 

 

 



II. Rozwój infrastruktury pomocy instytucjonalnej. 

Zadnia:  

1) Rozwój bazy lokalowej. 

2) Poprawa jakości pracy podmiotów zaangażowanych w przemoc. 

3) Stwarzanie odpowiednich warunków dostępu do odpowiednich instytucji. 

Realizacja: 

1) Tworzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych dla osób uwikłanych w przemoc w 

rodzinie. 

2) Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

3) Rozwój specjalistycznego poradnictwa dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie z 

ternu powiatu. 

Efekty: 

1) Zwiększenie efektywności pracy instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy 

osobom pokrzywdzonym. 

2) Wzrost liczby instytucji działających na rzecz osób pokrzywdzonych oraz 

prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących 

przemoc. 

3) Świadczenie kompleksowej pomocy dla ofiar przemocy oraz świadków przemocy. 

III. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Zadanie: 

1) Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników 

zajmujących się przemocą w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. 

2) Nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi szkolącymi 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3) Współpraca z policją w zakresie szkoleń z przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Efekty: 

1) Zwiększenie efektywności pracy pracowników udzielających pomocy z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 



2) Przeszkolenie większej liczby pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 

IV. Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

1. Udzielania pomocy 

1.1 Pomoc psychologiczna 

a) indywidualny kontakt z psychologiem mającym na celu: 

� wsparcie w działaniu, 

� edukację (poszerzanie wiedzy o zjawisku przemocy) 

� terapię. 

1.2 Pomoc prawna: 

a) poradnictwo prawne mające na celu: 

� informację o możliwościach prawnego rozwiązywania problemu, 

� pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (sąd, policja) 

1.3 Pomoc socjalna organizowana przez pracowników socjalnych: 

� informacja o możliwościach uzyskania wszechstronnej pomocy, 

� występowanie o pomoc materialną, 

� zabezpieczenie miejsca noclegowego ( w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się 

ofiara). 

2. Tworzenie miejsc noclegowych dla kobiet z dziećmi 

� odizolowanie ofiar od sprawcy 

3. Grupowe formy w systemie wsparcia 

3.1 Współpraca z innymi jednostkami w celu zorganizowania grup wsparcia dla ofiar 

przemocy 

a) celem spotkań grupowych jest: 

� praca nad motywacją do zmiany sytuacji, 

� wsparcie w działaniu, 

� zmniejszenie poczucia osamotnienia, 



� udzielanie informacji z zakresu prawa i pomocy społecznej 

� zwiększenie wiedzy o zjawisku przemocy, 

b) spotkania mają charakter otwarty, odbywają się raz w tygodniu. 

3.2 Terapia grupowa ofiar przemocy (grupy o charakterze zamkniętym).  

� zwiększanie świadomości i poczucia własnej wartości, 

� rozwijanie umiejętności życiowych zwiększających niezależność (praca nad 

traumatycznymi doświadczeniami). 

1. Zorganizowanie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą i 

będących świadkami przemocy. 

� udzielanie informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie, 

� uczenie wyrażania emocji, rozładowania agresji, napięć, 

� uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, 

� kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie. 

V. Działania korekcyjno-edukacyjne skierowane do sprawców przemocy w rodzinie- 

ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w 

rodzinie. 

VI. Współpraca z gminnymi ośrodkami wsparcia, mająca na celu: 

� podejmowanie interwencji w środowisku, 

� realizacja programów dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, 

� koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych, 

� diagnozowanie zjawisk przemocy w rodzinie. 

 

 

 

 

 

 



9. LISTA INSTYTUCJI POMOCOWYCH ORGANIZACJI POZARZADOWYCH 

DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY 

W POWIECIE PIŃCZOWSKIM 

Zespoły Interdyscyplinarne działające na terenie Powiatu Pińczowskiego 

L.p. Zespół 

Interdyscyplinarny- 

siedziba 

Przewodniczący 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

Nr telefonu Adres do 

korespondencji 

1. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Michałowie 

Agnieszka Socha (41)3565250, 

691491987 

(całodobowo) 

Michałów 115, 

28-411 Michałów 

2. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Kijach 

Aneta Woźniczko (41)3568272, 

500185943 

(całodobowo) 

Kije 16, 28-404 

Kije 

3. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Złotej 

Agnieszka Gil (41)3561601 

wew.22, 

511159672 

(całodobowo) 

Złota 109, 28-425 

Złota 

4. Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Działoszycach 

Elżbieta Popiołek (41)3526005 

wew.27, 

785685752 

(całodobowo) 

ul. Skalbmierska 

5, 28-440 

Działoszyce 

5. Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pińczów 

Andrzej Piekoszewski (41)3572432, 

698320036 

(całodobowo) 

ul. Złota 7, 28-

400 Pińczów 

 

 

Instytucje i organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Pińczowskiego 

L.p. Nazwa Instytucji, 

organizacji pozarządowych 

Adres Nr telefonu 

1. Prokuratura Rejonowa Pińczów ul. 1 Maja 10, 28-400 

Pińczów 

(41) 357 20 40 



2. Sąd Rejonowy w Pińczowie  

III Wydział Rodzinny i Nieletnich w 

Pińczowie 

ul. 3 Maja 12, 28-400 

Pińczów 

(41) 357 22 35 

3. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pińczowie 

ul. Zacisze 5, 28-400 

Pińczów 

(41) 357 6001. 

wew.301, 303 

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 

Pińczowie 

ul. Żwirki i Wigury 

40, 28-400 Pińczów 

(41) 357 3575 wew. 
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Komisariaty Policji obejmujące zakresem działania gminy Powiatu Pińczowskiego 

L.p. Nazwa Adres placówki 

 

Telefon 

1. Komenda Powiatowa Policji w 

Pińczowie 

ul. Floriańska 4, 28-

400 Pińczów 

(41) 35 81 205 

2. Komisariat Policji w Działoszycach ul. Kościuszki 42, 

28-440 Działoszyce 

(41) 358 12 43 

 

10. OCZEKIWANE EFEKTY I EWALUACJA  

 

Zakłada się, że zadania realizowane w ramach Programu doprowadzą do zwiększenia 

skuteczności pomocy i wsparcia osobom rodzinom zagrożonym lub dotkniętym przemocą 

poprzez:  

1) Zwiększenie świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie.  

2) Szersze spektrum działań instytucji administracji rządowej i samorządowej.  

3) Podniesienie kompetencji pracowników organizacji rządowej i samorządowej w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   

4) Ograniczenie skutków przemocy w rodzinie.  

5) Wypracowanie modelu efektywnej współpracy służb i instytucji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy. 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Powiecie Pińczowskim na lata 2018 – 2022 ma stanowić interdyscyplinarną 

strategię działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej realizowaną przez 

wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie, 



zarówno na poziomie gmin jak i powiatu. Stąd realizatorami Programu będą: Starostwo 

Powiatowe w Pińczowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Pińczowie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, szkoły, KPP 

Pińczów, Sąd Rejonowy w Pińczowie, Prokuratura Rejonowa w Pińczowie, Izba Lekarska, 

Pińczowski Ośrodek Trzeźwości, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pińczowie, instytucje 

pozarządowe, parafie, media lokalne. 

Cele programu realizowane będą w formie pracy ciągłej ej przez cały okres obowiązywania 

programu. Działania będą miały charakter zarówno profilaktyczny (promowanie, 

propagowanie zachowań alternatywnych wobec przemocy, nowatorskich rozwiązań), 

edukacyjny (upowszechnianie wiedzy na temat przemocy i jej negatywnych skutków, 

kształtowanie właściwych postaw, w tym braku akceptacji dla przemocy), pomocowy 

(specjalistyczne poradnictwo, działania terapeutyczne, korekcyjno-edukacyjne, informowanie 

o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy), wspierający (wsparcie merytoryczne                        

i praktyczne służb pomocowych, wzmacnianie i aktywizowanie instytucji organizacji, rozwój 

instytucjonalny, współpraca i wymiana doświadczeń). 

Koordynatorem realizacji działań zapisanych w Programie będzie Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pińczowie. 

Ewaluacja niniejszego programu nastąpi poprzez weryfikację:  

1) Liczby założonych „Niebieskich Kart”.  

2) Liczby osób dotkniętych przemocą.  

3) Liczby osób poszkodowanych i objętych terapią.  

4) Liczby sprawców przemocy objętych działaniami korekcyjno – edukacyjnymi.  

5) Liczby przeprowadzonych kampanii i konferencji dotyczących przemocy.  

6) Liczby szkoleń i przeszkolonych osób mających pomagać ofiarom przemocy.  

7) Liczby zespołów interdyscyplinarnych. 

 

Dla zbadania skuteczności programu po jej zakończeniu, przeprowadzona zostanie ewaluacja. 

Szersze spojrzenie na program oraz sposób jego wdrażania, dokonane w drodze identyfikacji                            

i oceny celów, sposobów realizacji, długofalowych efektów programu, dostarczy wniosków 

co do skuteczności programu oraz ewentualnych potrzeb związanych ze wzmocnieniem 

oddziaływania programu, usprawnienia procesów zarządzania czy modyfikacji lub zmian 

priorytetowych kierunków działań. 



11.  ZASADY FINANSOWANIA 

 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie finansowany będzie ze środków Starostwa Powiatowego, Samorządów 

gminnych. Ponadto ze środków otrzymanych z budżetu Ministra Polityki Społecznej, Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy wsparciu środków uzyskanych                                         

z Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez aplikowanie o te środki w ramach 

sporządzanych projektów uwzględniających działania zwalczające przemoc w rodzinie oraz 

działania profilaktyczne eliminujące zjawisko przemocy w powiecie pińczowskim.  

 

Opracowanie: 

1. Dorota Rajkowska 
2. Elżbieta Mrozik 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 
 

 

 

 


