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PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ 

SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI W RODZINIE 



 

Wstęp 

 

 Rodzina jest jedną z ważniejszych wartości w życiu człowieka, gdyż właśnie to 

rodzina ma wpływ na prawidłowy rozwój osobowości, kształtuje osobowość, poglądy, styl 

życia, poprawne relacje między ludźmi. To rodzice są pierwszym wzorem dla swoich dzieci, 

duże znaczenia dla prawidłowego rozwoju człowieka mają wzajemne relacje pomiędzy 

rodzicami oparte na wzajemnej miłości, przyjaźni i zrozumieniu. W sytuacji, kiedy dochodzi 

do dezorganizacji życia rodzinnego rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, 

przyjęte role członków rodziny ulegają zaburzeniu i dochodzi do łamania ustalonych reguł a 

zachowanie bliskich sobie osób staje się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i 

moralnymi i wpływa na utratę poczucia bezpieczeństwa, jakie winna dawać rodzina. 

 Przemoc domowa może z jednej strony być skutkiem dysfunkcji w rodzinie, ale 

również dysfunkcja w rodzinie może być przyczyną przemocy. W przypadku dezorganizacji i 

zaistnienia dysfunkcji rodzina nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Zjawisko 

przemocy w relacjach międzyludzkich, występowało od zawsze jednak dopiero w ostatnim 

czasie mówi się medialnie, działania w obszarze pomocy osobom krzywdzonym również były 

od dawna, ale dopiero w ostatnim czasie działania te zostały określone w akcie prawnym jak 

ustawa o przemocy. 

 Mówiąc o przemocy trzeba mieć świadomość tego, że jest ona zjawiskiem, które 

występuje powszechnie w naszym społeczeństwie jest ona obecna w naszym codziennym 

życiu, zakładach pracy, szkole, środkach masowego przekazu i w rodzinie tyle, że przyjmuje 

różne formy w zależności od miejsca i grupy. Przemoc doznawana w rodzinie niesie ze sobą 

głębokie i szkodliwe konsekwencje, powoduje zaburzenia emocjonalne dające o sobie znać w 

bliższym lub dalszym odstępie czasu. Potwierdzone badaniem jest to, że przemoc rodzi 

przemoc. Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie „przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste a w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszając ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność w tym seksualną, powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a 

także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Sprawcy 

przemocy są bezwzględni, zniewalają swe ofiary stosując wobec nich groźby i demonstrację 

siły. Stosowanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucie bezsilności i 

bezradności, ciągłego niepokoju, depresji, utrwala w osobie doświadczając przemocy, 



poczucia winy i bezradności. Najczęściej występujące formy przemocy to przemoc fizyczna i 

psychiczna. 

 Przemoc jak każde negatywne zjawisko niesie za sobą konieczność podjęcia działań 

zmierzających w kierunku edukacji społecznej dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i 

sposobach radzenia sobie z problemem jak również zorganizowanie profesjonalnej pomocy 

interwencyjnej i terapeutycznej zarówno sprawcom jak i ofiarom przemocy ze szczególnym 

uwzględnieniem pomocy dla krzywdzonych dzieci. 

 

II.  Cele Programu 

 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zmniejszenie skali zjawiska przemocy w 

rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci, zwiększenie dostępności i 

skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy na terenie Gminy Łubnice 

poprzez: 

- zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy 

- zapewnienie szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy 

- zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działanie informacyjno 

– edukacyjne 

- zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie 

- opracowanie strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy 

domowej. 

- podwyższenie kwalifikacji i umiejętności osób zawodowo działających w obszarze 

przemocy wobec rodzin i dzieci przez profesjonalizację oferty wsparcia ( w tym konsultacje), 

na rzecz ofiar przemocy. 

 

 

III. Adresaci Programu 

 

- mieszkańcy Gminy Łubnice, 

- osoby doświadczające przemocy w rodzinie: współmałżonkowie, dzieci i młodzież, grupy 

zależne (osoby starsze i niepełnosprawne), 

- sprawcy przemocy w rodzinie, 

- świadkowie przemocy w rodzinie. 

- osoby, instytucje, podmioty zajmujące się profesjonalnie udzielaniem wsparcia społecznego, 



- przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą 

(pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni i społeczni, 

policjanci, pracownicy służby zdrowia, duchowni) 

- przedstawiciele władz lokalnych (radni, sołtysi) 

 

IV. Realizatorzy Programu 

 

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach 

- Komenda Powiatowa Policji w Staszowie 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Szkoły na terenie Gminy Łubnice 

- Służba zdrowia 

-  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. 

 

 Realizowane będą m. in. następujące zadania: informowanie i edukacja społeczności 

lokalnych, profilaktyka zjawiska przemocy w rodzinie, poszerzanie wiedzy z zakresu praw 

osób doświadczających przemocy oraz możliwości uzyskania przez nie konkretnych form 

wsparcia, promowanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie, 

pomoc i monitoring rodzin, w których wystąpiła przemoc, prowadzenie statystyk i wspólnych 

wskaźników – stworzenie bazy danych dla ułatwienia monitorowania zjawiska przemocy w 

rodzinie. 

 Wymienione jednostki wsparcia z terenu Gminy prowadzić będą działania promujące 

podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie 

oraz świadomości prawnej. 

  

 

V. Przewidywane efekty realizacji Programu. 

 

1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy. 

2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie. 

3. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. 



5. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach wynikających z przemocy. 

6. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie 

7. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy 

8. Pogłębianie wiedzy społecznej o zjawisku przemocy w rodzinie i sposobach radzenia sobie 

z tym problemem 

9. Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym 

przemocą. 

10. Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z ograniczeniem 

zjawiska przemocy na terenie gminy. 

11. Zwiększenie skuteczności działania i dostępności do instytucji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

 

VI. Termin realizacji: 2011-2014 

 

VII. Zasady finansowania Programu 

 

Źródło finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie stanowić będą środki pochodzące z 

budżetu gminy, dotacje celowe oraz środki pozyskiwane z innych źródeł. 

 


