
UCHWAŁA NR XL/388/2022 
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie dla gminy Brzeszcze na lata 2022 - 2027 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 
poz.559) w związku z art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U.2021 poz.1249) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
dla gminy Brzeszcze na lata 2022 – 2027 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzeszczach 

 
 

Zbigniew Kolasa 
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Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Brzeszcze na lata 2022 - 2027 

 

Zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U.2021 poz.1249) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie 

poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez 

działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w 

rodzinach zagrożonych przemocą domową, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

miejsc w ośrodkach wsparcia, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Program będący 

przedmiotem niniejszej uchwały został opracowany w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w rodzinie na 2022 r. z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zasobów gminy Brzeszcze. 

Obowiązujący do tej pory Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie dla gminy Brzeszcze  zakończył się w grudniu 2021 r. Mając na względzie 

powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.   
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Załącznik do uchwały nr XL/388/2022 

Rady Miejskiej w Brzeszczach 

 z dnia 29 marca 2022 r.   

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie dla gminy Brzeszcze 

na lata 2022 – 2027 

 

      

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E5EF033C-0E3F-4256-A7AB-1B3AE8324A72. Podpisany Strona 1



1 
 

 
Spis treści 

1. Wprowadzenie ........................................................................................................................2 

2. Podstawy prawne ....................................................................................................................2 

3. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie ........................................................................3 

4. Zjawisko przemocy domowej w gminie Brzeszcze ....................................................................5 

5. Diagnoza zasobów i potencjału gminy Brzeszcze w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie i ochrony ofiar przemocy przy zastosowaniu analizy SWOT .............................................. 29 

6. Adresaci ................................................................................................................................ 32 

7. Cele programu, wskaźniki ich osiągnięcia oraz źródła finansowania ....................................... 33 

8.  Monitoring i ewaluacja ............................................................................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E5EF033C-0E3F-4256-A7AB-1B3AE8324A72. Podpisany Strona 2



2 
 

1. Wprowadzenie 

 

Zjawisko przemocy w rodzinie stanowi poważne wyzwanie dla samorządów lokalnych, które 

zgodnie z preambułą do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, mają obowiązek zapewnić 

wszystkim obywatelom równe traktowanie oraz poszanowanie ich praw i wolności, a także 

podejmować działania służące zwiększeniu skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wskazuje, że instytucja rodziny jako „naturalna i podstawowa 

komórka społeczeństwa” jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej, a jej dobro 

państwo ma obowiązek uwzględnić w swojej polityce. Zadaniem instytucji i organizacji publicznych jest 

zatem ochrona osób przed przemocą, również przed krzywdzeniem ze strony bliskich osób. 

Choć trudno stworzyć portrety ofiary i sprawcy przemocy domowej, statystyki informują, 

że większość osób doznających przemocy w rodzinie to kobiety, a sprawcy w przeważającej większości 

to mężczyźni, często z problemem alkoholowym. Wśród ofiar przemocy w przewadze znajdują 

się jednostki najsłabsze, jak dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne. Szczególna ochrona i wsparcie 

powinny być stworzone z myślą o dzieciach, zarówno tych doznających przemocy w rodzinie, 

jak i będących jej świadkami, ponieważ zjawisko to niesie ze sobą ryzyko dziedziczenia.  

Przemoc w rodzinie jest problemem złożonym, mającym wielowymiarowe konsekwencje zarówno 

na poziomie jednostki jak i społeczeństwa. Powoduje załamie podstawowego systemu jakim 

jest rodzina. Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest optymalnym środowiskiem do rozwoju i 

samorealizacji zarówno dzieci jak i rodziców. Przemoc ze strony najbliższych godzi w podstawowe 

prawa człowieka, jest przyczyną bólu i cierpienia osób jej doświadczających. Poza tym, nie jest sprawą 

wyłącznie jednostki, ale ma wpływ na całe społeczeństwo, które ponosi koszty zarówno finansowe, jaki 

moralne tego zjawiska.  

Z uwagi na złożoność problemu, skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie 

wymaga równoczesnego działania w kilku obszarach oraz współpracy różnych służb. 

Przygotowany program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w gminie 

Brzeszcze skupia się na zintegrowanych działaniach profilaktycznych,  interwencyjnych i pomocowych 

dla dobra wszystkich mieszkańców gminy Brzeszcze. 

 

2. Podstawy prawne 

 

Program realizowany będzie w oparciu o następujące przepisy: 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

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

alkoholizmowi 

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  

6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

7. Ustawa  z  dnia  9  czerwca  2011r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  

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

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru 

i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

10. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 
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3. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc jako „jednorazowe 

lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (…), 

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”.1 

 

O przemocy mówimy gdy: 

• jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania 

• jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą 

• działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej 

• osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych  

i psychicznych.2 

 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem złożonym, przybierającym różne formy, takie jak:  

• przemoc fizyczna - narusza nietykalność fizyczną, np.: bicie, popychanie, kopanie, porzucanie 

w niebezpiecznej okolicy, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, krępowanie 

ruchów, itp.; 

• przemoc psychiczna - narusza godność osobistą, np.: poniżanie, wyzywanie, stosowanie 

gróźb, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie 

tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie itp.; 

• przemoc seksualna – narusza intymność, np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, 

zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami 

partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności 

seksualnej, wyglądu, narażanie dzieci na kontakt z pornografią i zachowaniami seksualnymi, 

itp.; 

• przemoc ekonomiczna – narusza własność, np.: okradanie, zabieranie pieniędzy, nie łożenie 

na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, 

materialnych potrzeb rodziny, szantażowanie, zaciąganie długów i kredytów bez zgody 

współmałżonka, zmuszanie do pożyczek, itp.; 

• zaniedbanie - narusza obowiązek do opieki ze strony osób bliskich; to forma przemocy 

ekonomicznej i oznacza np.: niedawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, 

ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nieudzielenie pomocy, uniemożliwianie 

dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb (np.: mieszkania, kuchni, łazienki, 

łóżka) lub korzystania z tych pomieszczeń.3 

 

Należy zaznaczyć, że poszczególne formy przemocy raczej nie występują samodzielnie. Przemocy 

fizycznej zazwyczaj towarzyszy przemoc psychiczna, przemocy seksualnej przemoc fizyczna i 

 
1Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2021 poz. 1249), art. 2 pkt 2 
2 http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/6-co-to-jest-przemoc 
3 http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/8-rodzaj-przemocy 
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psychiczna, często też ekonomiczna. Przemoc w rodzinie nie jest jednorazowym aktem agresji. 

Jest długotrwałym procesem zmian w relacji między sprawcą a ofiarą. W rezultacie tego procesu ofiara 

odczuwa konsekwencje w sferze emocjonalnej, somatycznej, poznawczej, behawioralnej 

oraz interpersonalnej.  Może dojść do zmian osobowościowych u ofiary, co manifestuje się np.: stałą 

wrogością i nieufnością w stosunku do świata, wycofaniem z życia społecznego, uczuciem ciągłego 

napięcia i złości.  

 

Psycholog Jerzy Mellibruda rozróżnił przemoc ze względu na emocjonalne aspekty zachowania 

sprawców jako przemoc gorącą i przemoc chłodną. 

„U podstaw gorącej przemocy znajduje się furia, czyli dynamiczne i naładowane gniewem zjawisko 

pękania tamy emocjonalnej, uruchamiające agresywne zachowanie (…).Najczęściej rozładowuje 

się w aktach bezpośredniej agresji fizycznej i psychicznej. Towarzyszy jej pragnienie wywołania 

cierpienia i spowodowania jakichś szkód u drugiej osoby (…). Sprawca gorącej przemocy przezywa 

czasem chwile poczucia winy i może angażować się w doraźne próby naprawiania szkód. Jednak 

przemoc domowa bardzo rzadko jest jednorazowym wydarzeniem i sprawcy wielokrotnie powtarzają 

akty przemocy”.4 

Z kolei przemoc chłodna „wydaje się znacznie spokojniejsza, choć czasem spokój skrywa silne 

emocje, skutecznie tłumione i kontrolowane. Sprawca realizuje specyficzny scenariusz zapisany w jego 

umyśle, a czasem również w obyczajach i środowiskowej kulturze. Zmierzając do jakiegoś celu, czasem 

wzniosłego, jest gotowy do szkodliwego wtargnięcia na wewnętrzne terytorium psychiczne swego 

dziecka lub współmałżonka(…). Znajduje dla tego usprawiedliwienie nawet wtedy, gdy staje się 

świadomy cierpienia, które spowodował(…). Sprawca chłodnej przemocy na ogół nie uświadamia 

sobie, że dokonuje aktów przemocy, ponieważ znajduje uzasadnienie nawet dla wyraźnego 

okrucieństwa. W przypadku przemocy wobec dzieci chłodna przemoc przybiera często formę tzw. 

„surowych i konsekwentnych" metod wychowawczych lub „sprawiedliwego karania" (…). 

Postępowanie sprawców bywa wspierane przez czynniki kulturowe.5 

 

Treści przywołane wyżej to głównie zapisy prawa oraz opisy naukowe. Tymczasem potoczne 

rozumienie pojęcia przemocy często nie uwzględnia wspomnianych wyżej aspektów, a skupia się 

jedynie na stosowaniu siły fizycznej. Dlatego też niejednokrotnie osoba krzywdzona nie zdaje sobie 

sprawy, że jest ofiarą przemocy. Podobnie otoczenie nie kwalifikuje danej sytuacji jako przemocy. Na 

stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich czytamy: „W naszym społeczeństwie funkcjonuje 

mit, że przemoc w rodzinie dotyczy tylko sytuacji, w których dochodzi do użycia siły fizycznej. 

Tymczasem może ona przybierać różne formy. Może to być dręczenie psychiczne współmałżonka, czy 

zmuszanie do niechcianych kontaktów seksualnych. Może tez się wiązać z wydzielaniem pieniędzy, 

utrudnianiem poszukiwania pracy, szantażem, podkopywaniem poczucia wartości drugiej osoby, 

niepłaceniem alimentów, zaciąganiem zobowiązań finansowych bez zgody partnera.6 

Na zjawisko przemocy w rodzinie istotny wpływ mają stereotypy, przekonania i mity powtarzane 

przez pokolenia. Wiele z nich dotyczy rodziny, określa rolę mężczyzny, kobiety i dziecka w rodzinie; 

wskazuje „pożądane” relacje między członkami rodziny, daje wskazówki co robić w sytuacji problemów 

w rodzinie. Wiele z nich również, w najlepszej intencji ochrony rodziny, sprzyja niestety przemocy, 

 
4https://psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/712-psychologiczne-aspekty-przemocy-domowej.html 
5Tamże 
6https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/osiem-historii-i-osiem-wyzwan-na-16-dni-akcji-przeciw-przemocy-wobec-

kobiet 
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usprawiedliwia ją i postuluje powstrzymywanie się od reakcji osób z zewnątrz. Wystarczy przytoczyć 

hasła: „brudy pierze się we własnym domu", „co to za ptak, co własne gniazdo kala?", „wolność Tomku 

w swoim domku",  „bliscy nie krzywdzą" ; „przemoc i alkohol, to jedno", „to taka porządna rodzina - 

niemożliwe, by była tam przemoc", „oni oboje mają wyższe wykształcenie - nie mogli tego zrobić 

swojemu dziecku", „nikt nikogo nie pobił, więc nie było przemocy", „nie ma śladów - nie ma przemocy", 

„kobieta powinna poświęcić się dla dobra dzieci i rodziny", „powinnam wytrzymać wszystko dla dobra 

dzieci", „dzieci powinny mieć ojca", „lepszy zły ojciec, niż żaden", „niechby pił, niechby bił, byle by był", 

„kobieta, która żyje bez mężczyzny jest feministką lub lesbijką – nie jest w pełni kobietą i jest gorsza", 

„stara panna - okropny los - musi być straszną jędzą". Te przekonania wciąż obecne w społeczeństwie 

mogą wyrządzić krzywdę. Sprawcy przemocy dostają przyzwolenie i argumenty, ofiarom odbierają 

pewność siebie i zamykają usta, a postronnym obserwatorom  dają furtkę do usprawiedliwienia braku 

reakcji na przemoc.7 

 

Sposób myślenia o przemocy domowej, definiowania jej przez społeczeństwo, wpływa na ilość 

zgłaszanych przypadków, które później odzwierciedlone w danych statystycznych służą do opisu tego 

zjawiska na danym terenie. Ponadto, u osób dotkniętych przemocą domową z czasem uruchamiają się 

mechanizmy, które skutecznie uniemożliwiają sięganie po pomoc. Ofiary nie szukają ratunku ponieważ 

odczuwają lęk przed zemstą ze strony partnera, odczuwają wstyd i upokorzenie, często są zależne 

finansowo od partnera, posiadają błędne przekonania uznając, że przemoc jest sprawą rodzinną i nie 

można liczyć na wsparcie z zewnątrz, utraciły wiarę w pomoc. Czynniki te, powstrzymują ofiary 

przemocy domowej przed zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Na tej podstawie można 

przypuszczać, ze skala występowania przemocy domowej jest wyższa niż ukazują statystyki 

sporządzane przez instytucje zajmujące się udzielaniem pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.   

 

4. Zjawisko przemocy domowej w gminie Brzeszcze 

 

Gmina Brzeszcze to gmina miejsko-wiejska zajmująca powierzchnię 46 km2, położona w 

województwie małopolskim. Wchodzi w skład jednostek samorządu terytorialnego należącego do 

powiatu oświęcimskiego. Do gminy, oprócz miasta Brzeszcze, należy pięć sołectw: Jawiszowice, 

Przecieszyn, Skidziń, Wilczkowice i Zasole.  

Według stanu na 31 grudnia 2021 r., gminę Brzeszcze zamieszkiwało 20505 osób, w tym 10634 

kobiet oraz 9871 mężczyzn.8W gminie Brzeszcze na 1000 mieszkańców pracują 202osoby. 39,6% 

wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 60,4% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w 

gminie Brzeszcze wynosiło w 2020 roku 4,5% (6,5% wśród kobiet i 2,9% wśród mężczyzn)9. 

  

Jak wskazano w punkcie 3 niniejszego opracowania, dotyczącym charakterystyki zjawiska 

przemocy w rodzinie, specyfika zjawiska powoduje, że trudno jest wskazać jego skalę. 

 

Diagnoza zjawiska przemocy domowej na terenie gminy Brzeszcze została  przeprowadzona 

metodą desk research (to metoda badawcza, która sprowadza się do analizy zapisów dostępnych 

 
7 http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/9-mity-stereotypy-i-przekonania 
8 https://brzeszcze.pl/gmina-brzeszcze-2021-rok-w-liczbach,11132  
9 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Brzeszcze#infoPrac1k 
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źródeł danych, obejmującej w szczególności ich kompilację, wzajemną weryfikację i przetwarzanie; 

stanowi podstawę do wypracowania wniosków na temat badanego problemu) oraz metodą badania 

ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców gminy i  osób zawodowo działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Brzeszcze, tj.: członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pracowników socjalnych, 

psychologów, pedagogów, policji, pracowników ochrony zdrowia. 

Do pierwszej z wymienionych metod wykorzystano „Sprawozdanie z realizacji zadań własnych 

gminy oraz innych działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2020 

rok”, „Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie Brzeszcze 

na lata 2016 – 2021 za okres I – XII 2020” oraz „Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach za 2020 rok”. Ponadto, zwrócono się pisemnie o przekazanie danych dotyczących 

rodzin/osób zagrożonych przemocą w rodzinie do lokalnych i powiatowych instytucji, które mają 

możliwość rozpoznać problem u osób, z którymi mają kontakt, tj.: szkoły w Brzeszczach, NZOZ „Vita” 

w Brzeszczach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzeszczach, Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeszczach, Komisariat 

Policji w Brzeszczach, Sąd Rejonowy w Oświęcimiu.  

W Brzeszczach działa system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego elementami są: 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Brzeszcze, Punkt 

wsparcia i informacji dla osób uwikłanych w przemoc (w ramach którego funkcjonuje infolinia dla osób 

uwikłanych w przemoc oraz udzielane jest poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalne dla osób 

doświadczających przemocy), program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc 

oraz współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Brzeszcze 

(zwany w dalszej części dokumentu Zespołem Interdyscyplinarnym) to grupa osób delegowanych z 

profesjonalnych środowisk do koordynacji, analizowania i rozwiązywania lokalnych problemów 

przemocy w rodzinie. Zespół powołuje burmistrz spośród przedstawicieli jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, 

kuratorów sądowych, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. Zespół Interdyscyplinarny ma 

możliwość tworzenia grup roboczych, w skład których wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli 

w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - 

wychowawca przedszkolny, a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi 

przemocy lub stosującymi przemoc, w razie potrzeby – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, 

asystent rodziny lub inni specjaliści. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami 

doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc  

i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją wsparcia oraz jego monitoringiem.  

 

I. Dane liczbowe dotyczące osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 

 

1. Osoby/ rodziny dotknięte przemocą w rodzinie, w tym według kryterium płci 

 

Zgodnie z § 2 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 

procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. 2011 nr 209 poz.1245), 

wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta Część A” przez 

przedstawicieli następujących podmiotów: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych 
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komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. Wykres poniżej 

przedstawia ilość założonych „Niebieskich Kart” przez przedstawicieli poszczególnych instytucji. 

Według prowadzonych statystyk procedura „Niebieskich Kart” najczęściej uruchamiana jest przez 

funkcjonariuszy Policji, a w następnej kolejności przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach.   

 

Wykres nr 1. Przez kogo zakładane były procedury „Niebieskie Karty” 

 
 

Na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz liczba wszczętych i zakończonych procedur „Niebieskie 

karty” była zbliżona. Szczegółowe dane prezentuje wykres nr 2. W 2020 r. procedurą „Niebieskich 

Kart” objęto łącznie 24 rodziny. Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 8 razy i omawiał sprawy 15 rodzin, 

w których założono „Niebieskie Karty”, a 9 procedur „Niebieskich Kart” kontynuował z 2019 roku. 

Powołano 14 grup roboczych, które podczas 5 spotkań planowały i realizowały wsparcie dla osób 

dotkniętych przemocą. 
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Wykres nr 2.  Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

 

Charakterystyczną cechą przemocy w rodzinie jest dysproporcja sił, dlatego najczęściej dotyka 

ona osoby słabsze. Zwykle są to kobiety, dzieci oraz osoby starsze lub niepełnosprawne. Z analizy 

danych Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że na terenie gminy Brzeszcze osobami najczęściej 

doznającymi przemocy są kobiety.  

 

Wykres nr 3. Kim najczęściej były ofiary przemocy  

 

 

2. Osoby/rodziny dotknięte przemocą w rodzinie objęte pomocą przez instytucje infrastruktury 

interwencji i pomocy na terenie gminy i poza gminą 

Na terenie gminy Brzeszcze, osoby i rodziny dotknięte przemocą w rodzinie są objęte pomocą głównie 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej i w niżej wymienionych formach: 
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- indywidualne konsultacje i pomoc psychologiczna; 

- konsultacje prawne; 

- poradnictwo socjalne; 

- program terapeutyczny dla osób doświadczających przemocy; 

- program terapeutyczny dla osób stosujących przemoc; 

- udzielenie tymczasowego schronienia 

- infolinia dla osób uwikłanych w przemoc 

 

W latach 2018-2020 najwięcej osób korzystało z pomocy pracownika socjalnego i psychologa 

oraz wzięło udział w programie terapeutycznym dla ofiar przemocy.  Szczegółowe dane znajdują się w 

tabeli poniżej. W 2020 roku 100 % osób korzystających z programu terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc stanowili mężczyźni. 

 

Tabela 1. Liczba osób dotknięta przemocą w rodzinie, które w latach 2018 – 2020 skorzystały  

z poszczególnych form pomocy oferowanych przez OPS Brzeszcze 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie korzystających 
z pomocy: 

 

2020 2019 2018 

poradnictwa prawnego 7 9 6 

konsultacji i pomocy psychologicznej 26 15 22 

poradnictwa socjalnego 33 49 42 

programu terapeutycznego dla osób doświadczających przemocy 26 29 22 

programu terapeutycznego dla osób stosujących przemoc 7 7 9 

tymczasowego schronienia 1 1 2 

 

Mieszkańcy Brzeszcz dotknięci przemocą w rodzinie mogą również korzystać z usług 

Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, który oprócz wsparcia specjalistów 

dysponuje miejscami schronienia na czas kryzysu.  

 

Tabel 2. Liczba mieszkańców gminy Brzeszcze, która w latach 2018 – 2020 skorzystała z poszczególnych 

form wsparcia w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (OIK). 

 
 

2020 2019 2018 

Ogółem liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
z terenu gminy Brzeszcze, korzystających z OIK 

1 7 6 

Liczba osób w podziale na formy pomocy    

pomoc prawna 0 1 0 

w tym: kobiety    

mężczyźni 

pomoc psychologiczna 0 2 2 

w tym: kobiety  2 1 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E5EF033C-0E3F-4256-A7AB-1B3AE8324A72. Podpisany Strona 10



10 
 

mężczyźni  1 (dziecko) 

pomoc interwenta kryzysowego 1 5 6 

w tym: kobiety 1 
0 

2 
3 

2 
4 (w tym 1 

dziecko) 
mężczyźni 

pomoc konsultanta ds. uzależnień 0 1 0 

w tym: kobiety  1  

mężczyźni 

Program korekcyjno- terapeutyczny dla osób stosujących 
przemoc 

0 3 1 

w tym:  kobiety  0 
3 

0 
1 mężczyźni 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

w Oświęcimiu 

 

3. Liczba rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie 

 

Podczas próby oszacowania ilości rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w gminie Brzeszcze 

pojawiły się pewne trudności. Pierwszą z nich jest niewielka ilość i różnorodność instytucji działających 

w obszarze wspierania i usług kierowanych do rodzin, z których można pozyskać oczekiwane, rzetelne 

dane. Większość podmiotów mających potencjalną i realną styczność z osobami uwikłanymi w 

przemoc domową (szkoły, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, placówki ochrony zdrowia) nie 

gromadzi danych tego typu. Kolejną trudność stanowi prawidłowe rozpoznanie problemu przez 

specjalistów, którzy mają kontakt z rodziną czy też osobą, która doświadcza przemocy domowej. Mając 

na uwadze powyższe, przedmiotowa diagnoza opiera się głównie na danych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach (sprawozdania, raporty, relacje specjalistów pracujących z rodzinami 

objętymi pomocą Ośrodka). 

 

W roku 2020 pomocą społeczną w gminie Brzeszcze objęte były 372 rodziny tj. 756 osób w tych 

rodzinach. W stosunku do liczby mieszkańców gminy, wynoszącej według stanu na 31 grudnia 2020 r. 

20807 osób, liczba klientów pomocy społecznej stanowi 3,63% i jest nieco mniejsza w porównaniu do 

dwóch poprzednich lat, kiedy to wyniosła w 2019 roku – 3,96% (414 rodzin, tj. 833 osoby), a w 2018 

roku – 3,65% (403 rodziny, tj.773 osoby).10 

 

Tabela 3. Liczba rodzi objętych pomocą OPS Brzeszcze w latach  2018-2020 

RODZINY OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ 

Wyszczególnienie 2020 
 

2019 2018 

Liczba rodzin objętych 
pomocą społeczną 

ogółem 

372 414 403 

w tym:    

 
10 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach za rok 2020 
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liczba rodzin objętych 
pomocą finansową 

i rzeczową 

174 172 205 

liczba rodzin objętych 
wyłącznie pracą 

socjalną 

198 242 198 

liczba zawartych 
kontraktów socjalnych 

24 30 56 

 

Z pomocy społecznej w 2020 roku najliczniej korzystały jednoosobowe gospodarstwa domowe, 

następnie rodziny emerytów i rencistów, a dalej rodziny z 1 dzieckiem.  Problemy, które dotykają 

rodziny, i które jednocześnie stają się powodami ubiegania się o pomoc społeczną są wymienione w 

art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Poniższa tabela pokazuje, które to problemy stanowiły w katalogu 

przyznawanych form pomocy najliczniejszą pozycję. 

 

Tabela 4. Powody ubiegania się o pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach w latach 2018-

2020.  

POWODY UBIEGANIA SIĘ O POMOC SPOŁECZNĄ  

Rodziny  Liczba rodzin 

2020  2019  2018  

Ubóstwo  97  95  118  

Sieroctwo  0  0  0  

Bezdomność  26  20  23  

Bezrobocie  46  28  43  

Niepełnosprawność  99  91  112  

Długotrwała lub ciężka choroba  138  132  160  

Przemoc w rodzinie  6  2  4  

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi  0  0  0  

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności  20  19  15  

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych  

72  85  106  

Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy  

0  0  0  

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego  

4  0  0  

Alkoholizm  42  37  33  

Narkomania  2  2  4  
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Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa  5  0  0  

Klęska żywiołowa lub ekologiczna  0  0  0  

 

Z powodu przemocy w rodzinie o wsparcie ubiegało się 6 rodzin. To niewiele w porównaniu do 

pozostałych trudności, z którymi borykali się klienci Ośrodka. Jednocześnie każdy z pozostałych 

problemów jest potencjalnym czynnikiem ryzyka zagrożenia przemocą w rodzinie. Jak wynika z 

obserwacji pracowników socjalnych i asystentów rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej, wśród rodzin 

doświadczających przemocy domowej i zagrożonych przemocą występował również problem 

niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych oraz bezrobocia. Rzadziej zaznaczało się ubóstwo i struktura rodzinna (rodziny 

wielodzietne, niepełne). Dominującym zjawiskiem w tych rodzinach było jednak nadużywanie lub 

uzależnienie od alkoholu. Na 21 rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych i asystentów rodzin 

jako zagrożone przemocą w rodzinie, aż w 18 dominował problem alkoholizmu lub nadużywania 

alkoholu. Uzupełnieniem tych obserwacji są dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Brzeszczach (zwanej w dalszej części dokumentu GKRPA). W 2020 roku do GKRPA w 

Brzeszczach wpłynęło 40 zgłoszeń, w tym 32 zgłoszenia osób zamieszkujących wspólnie z rodziną. 

Członkowie GKRPA, na potrzeby niniejszej diagnozy zidentyfikowali rodziny, w których występuje 

przemoc lub zagrożenie przemocą. 

Tabela 5. Liczba rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie zgłoszonych do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeszczach w latach  2018-2020. 

Rok Liczba rodzin zagrożonych 
przemocą w rodzinie 

2020 25 

2019 28 

2018 35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Brzeszczach. 

Na terenie gminy Brzeszcze funkcjonuje 6 zespołów szkolno – przedszkolnych 

oraz 1 Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Z informacji uzyskanych z tych 

placówek wynika, że w roku 2020 wśród uczniów było 89 osób z rodzin uznanych za zagrożone 

przemocą,  w roku 2019 – 30, a w roku 2018 – 100.  

Dane liczbowe dotyczące zjawiska przemocy domowej uzyskane z Komisariatu Policji w 

Brzeszczach przedstawia tabela poniżej: 

 

Tabela 6. Liczba zidentyfikowanych osób/rodzin, zagrożonych przemocą w rodzinie w latach 2018 – 

2020 na podstawie interwencji, monitorowania rodzin.  

Rok Ilość 

interwencji 

w rodzinach 

ogółem 

Ilość 

interwencji 

dotycząca 

przemocy 

w rodzinie 

Ilość rodzin 

monitorowanych 

w związku 

z występująca 

w nich przemocą 

Ilość wszczętych 

postępowań 

przygotowawczych 

z art. 207 Kodeksu 

karnego, 

zakończonych 

aktem oskarżenia 

Ilość osób 

zatrzymanych w 

związku 

ze stosowaniem  

przemocy 

domowej 
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2020 

 

225 23 22 4 2 

2019 

 

196 42 34 3 3 

2018 322 40 

 

33 6 1 

Źródło: na podstawie danych otrzymanych z Komisariatu Policji w Brzeszczach 

 

4. Liczba rodzin dotkniętych przemocą i zagrożonych przemocą 

 

• Pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

wskazali21 rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie (które nie wchodzą w pozostałe 

kategorie); 

• Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” w 2020roku –24; 

• Liczba rodzin objętych asystenturą rodziny w 2020 roku  - 28; 

• Liczba zgłoszeń do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeszczach 

w 2020 roku–32; 

• Z komisariatu policji ilość interwencji domowych w rodzinach dotyczących przemocy domowej 

w 2020 roku –23. 

 

Łączną liczbę rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą oszacowano na128 

 

 

II. Analiza jakościowa zjawiska przemocy na terenie gminy przeprowadzona  

na podstawie badania ankietowego wśród mieszkańców gminy Brzeszcze 

oraz specjalistów pracujących w gminie w obszarze przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na terenie gminy Brzeszcze w okresie od 13 września 

2021 r. do 8 października 2021. Przygotowano dwa formularze ankiet, z czego jeden przeznaczony 

dla mieszkańców gminy, drugi dla specjalistów działających zawodowo w obszarze przeciwdziałania 

zjawiska przemocy w rodzinie w różnych instytucjach z terenu gminy, tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w gminie Brzeszcze, lokalne 

zespoły szkolno – przedszkolne, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzeszczach, Komisariat 

Policji w Brzeszczach, pracownicy lokalnych placówek ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki 

środowiskowe, położne), Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeszczach, 

Punkt konsultacyjno – terapeutyczny działający w strukturach Urzędu Gminy Brzeszcze. W odpowiedzi 

otrzymano 256ankiet, w tym 209 od mieszkańców i 47 od specjalistów.  
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Prezentacja wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców gminy 

Brzeszcze 

 

W badaniu udział wzięło 209 osób, z czego 66% stanowiły kobiety. Ze względu na wiek, 

najliczniejszą grupą badanych ze względu były osoby od 26 do 45 lat (42%) oraz od 45 do 60 lat (29%). 

Wykształcenie ankietowanych to w 40% wykształcenie średnie, w 30% wykształcenie wyższe i w 24% 

wykształcenie zawodowe. W większości, bo w 65% respondenci byli aktywni zawodowo, 19 % 

stanowiły osoby na emeryturze, nieznaczny odsetek to osoby bezrobotne, renciści i osoby uczące się – 

odpowiednio 9%, 5% i 3%. 

Z analizy uzyskanych w badaniu odpowiedzi wynika, że 48% ankietowanych mieszkańców gminy 

Brzeszcze słyszało o przypadkach przemocy w rodzinie, 39% takie przypadki zna, a 45 % bezpośrednio 

spotkało się z tym zjawiskiem. 

 

Wykres 1. Czy zna Pan/Pani przypadki występowania przemocy w rodzinie na terenie gminy 

Brzeszcze? (możliwa 1 odpowiedź) 

 

 

Wykres 2 Czy spotkał(a) się Pan/Pani bezpośrednio ze zjawiskiem przemocy w rodzinie? (możliwa 1 

odpowiedź) 
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Znaczna część pytań dotyczyła analizy postaw – stereotypów dotyczących przemocy. 

Respondenci wyrażali swoje opinie na temat przejawów przemocy, przyczyn jej występowania, typów 

rodzin, w których najczęściej dochodzi do przemocy, gotowości do reagowania na przemoc w rodzinie 

oraz kto najczęściej jest ofiarą, a kto sprawcą przemocy. 

88% badanych wskazywało, że najczęstszą przyczyną występowania przemocy w rodzinie jest 

nadużywanie szkodliwych substancji, 34% jako przyczynę występowania przemocy wymieniło chorobę 

psychiczną, tyle samo trudną sytuację materialną, 32% zaznaczyło przewlekły stres i frustrację. 

Szczegóły odpowiedzi przedstawia wykres 3. 

 

Wykres 3. Co według Pana/Pani jest najczęstszą przyczyną przemocy w rodzinie? 

 

 

Zdecydowana większość, bo aż 88% ankietowanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że przemoc w 

rodzinie jest sprawą prywatną i nikt nie powinien się wtrącać.  

 

Wykres 4  Czy przemoc w rodzinie to sprawa prywatna? (możliwa 1 odpowiedź) 
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W obszarze dotyczącym klasyfikacji rodzin, w których najczęściej występuje przemoc, 

62% respondentów uważa, że przemoc zazwyczaj pojawia się w rodzinach z problemem uzależnienia, 

38% respondentów uważa, że w konkubinacie z partnerem matki, 29% respondentów uważa, że w 

rodzinach o niskim statusie społecznym. 61% osób biorących udział w badaniu jest zdania, że 

najczęściej ofiarami przemocy są kobiety, a 34 % odpowiedzi uznaję, ze są to dzieci. Z kolei, jako 

sprawcę przemocy w rodzinie aż 87% ankietowanych wskazuje mężczyznę. Szerszy zakres odpowiedzi 

prezentują wykresy 5, 6 i 7. 

 

Wykres 5. W jakich rodzinach najczęściej występuje przemoc (można zaznaczyć nie więcej niż 3 

odpowiedzi). 

 

 

Wykres 6. Kto według Pana/Pani jest najczęściej ofiarą przemocy?(możliwa 1 odpowiedź) 
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Wykres 7. Kto według Pana/Pani jest najczęściej sprawcą przemocy?(możliwa 1 odpowiedź) 

 

 

W badaniu wymieniony został katalog określonych zachowań, w odniesieniu do których 

zapytano respondentów, czy według ich opinii, zachowania te są formami przemocy. 33% osób 

badanych uznało, że każde wymienione w pytaniu zachowanie jest aktem przemocy. Pozostałe osoby 

stopniowały na ile poszczególne zachowania uznają za przemoc. Bezsprzecznie najczęściej, bo aż w 

90%, za formę przemocy uznawano bicie rękami i przy użyciu przedmiotu, parzenie i przypalanie, 

zmuszanie do kontaktów seksualnych. W przypadku tylko 47% odpowiedzi wskazano, że klaps 

wymierzony dziecku przez rodzica również jest formą przemocy, 9% ankietowanych udzieliło 

odpowiedzi „nie”, a 20% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „raczej nie”.  Odpowiedzi na to pytanie 

obrazują jednocześnie stosunek respondentów do surowego wychowania dzieci, w tym do stosowania 

kar fizycznych. Każde z wymienionych w katalogu zachowań, prezentowanym na wykresie 8, jest formą 

przemocy.  
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Wykres 8. Czy według Pana/Pani wymienione niżej zachowania są formami przemocy? (możliwa 1 

odpowiedź przy każdej z wymienionych form przemocy) 

 

 

Jak wspomniano wcześniej, zdecydowana większość mieszkańców gminy Brzeszcze uważa, że 

przemoc nie jest sprawą prywatną, do której nie należy się wtrącać. 93 % ankietowanych jest zdania, 

iż będąc świadkiem przemocy w czyjejś rodzinie należy reagować (wykres 9). Argumentując swoje 

przekonanie 70% badanych wskazało na obawę, że komuś może stać się coś złego, a 55% uznała, że 

jest to przestępstwo. 84% pytanych deklarowało, że będąc świadkiem przemocy domowej 

zadzwoniłoby po policję, 43% wezwałoby na pomoc inne osoby. 7% respondentów uznaje, iż nie trzeba 

reagować, gdy jest się świadkiem przemocy, bowiem w konsekwencji samemu można mieć kłopoty 

(65%), można jeszcze bardziej zaszkodzić osobie pokrzywdzonej (44%) lub z powodu niewiedzy, po 

czyjej stronie leży racja (44%). Szczegółowe dane prezentują wykresy 9, 10, 11 i 12. 
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Wykres 9. Czy według Pana/Pani należy reagować będąc świadkiem przemocy w czyjejś rodzinie? 

(możliwa 1 odpowiedź) 

 

 

Wykres 10. Dlaczego według Pana/Pani należy reagować będąc świadkiem przemocy w czyjejś 

rodzinie? (można zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi) 
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Wykres 11. W jaki sposób zareagował(a)by Pan/Pani na przejaw przemocy w rodzinie?  (można 

zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi) 

 

 

Wykres 12. Dlaczego według Pana/Pani nie należy reagować będąc świadkiem przemocy w czyjejś 

rodzinie? (można zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi). 

 

 

W kwestionariuszu ankiety zawarto pytania weryfikujące poziom wiedzy  mieszkańców na 

temat osób i instytucji, do których należy zgłosić się w przypadku wystąpienia zachowań/stosowania 

przemocy. 92 % ankietowanych odpowiedziało, że posiada taką wiedzę, z czego 89% wskazało na 

policję, 69 % wymieniło Ośrodek Pomocy Społecznej, 41 % podaje także Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną. Szczegóły przedstawiają wykresy 13 i 14. 
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Wykres 13. Czy wie Pan/Pani gdzie w Brzeszczach zgłaszać przemoc lub szukać pomocy dla  osób 

doświadczających przemocy? (możliwa 1 odpowiedź) 

 

 

Wykres 14. Pana/Pani zdaniem, które z wymienionych instytucji w Brzeszczach świadczą pomoc  

w sytuacji występowania przemocy w rodzinie? (możliwa więcej niż 1 odpowiedź) 

 

 

Prezentacja wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród specjalistów z obszaru 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 

W badaniu udział wzięło 47 osób. 49 % to osoby w wieku 26 - 45, 40 % w wieku 46 – 60 lat, 11 % 

w wieku 60 lat i więcej. 74 % badanych specjalistów mieszka na terenie gminy Brzeszcze. 38 % 

respondentów to pracownicy służby zdrowia, 23 % to pracownicy oświaty, 19 % to pracownicy pomocy 

społecznej, 11 % to pracownicy policji, a kolejne 11 % to pracownicy innych służb (Punkt konsultacyjno 

– terapeutyczny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 65 % specjalistów ma 
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ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

22% pracuje w tym obszarze od 3 do 10 lat, a 14% krócej niż 3 lata. 

 

Wszyscy respondenci są zdania, że na terenie gminy Brzeszcze występuje zjawisko przemocy w 

rodzinie, a 74% z nich spotkało się bezpośrednio z tym zjawiskiem. 

 

Wykres 1Czy Pana/Pani zdaniem, na terenie gminy Brzeszcze występuje zjawisko przemocy 

w rodzinie? (możliwa 1 odpowiedź) 

 

 
 

Wykres 2. Czy spotkał(a) się Pan/Pani bezpośrednio ze zjawiskiem przemocy w rodzinie  
w gminie Brzeszcze? (możliwa 1 odpowiedź) 
 

 
 
 

 W odpowiedzi na pytania, kto najczęściej jest ofiarą przemocy w rodzinie, a kto sprawcą, w 

jakich typach rodzin najczęściej dochodzi do przemocy oraz jakie formy najczęściej przybiera przemoc, 

praktycy odpowiadali korzystając ze swojej fachowej wiedzy i doświadczenia zawodowego. 66% 

ankietowanych uznaje, że najczęstszymi ofiarami przemocy w rodzinie są kobiety, 28% uważa, że są to 

dzieci, a 4% że ofiarami najczęściej są mężczyźni. 94% respondentów jest zdania, że sprawcą przemocy 
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w rodzinie najczęściej są mężczyźni, 4% że są to kobiety, 2% nie ma wiedzy. Szczegóły zamieszczone 

są w wykresach 3 i 4. 

 
Wykres 3. Kto według Pana/Pani wiedzy jest najczęściej ofiarą przemocy? (możliwa 1 odpowiedź) 

 
 
 

Wykres 4.Kto według Pana/Pani wiedzy jest najczęściej sprawcą przemocy?(możliwa  
1 odpowiedź) 

 
 
 

Jako najczęstszą przyczynę przemocy w rodzinie, ankietowani wskazywali nadużywanie 

szkodliwych substancji (98%), problemy w relacjach z najbliższymi (51%)  oraz bycie ofiarą przemocy 

obecnie lub w przeszłości (47%). Dokładne dane przedstawiono w wykresie 5. 
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Wykres 5. Według Pana/Pani wiedzy, które z niżej wymienionych zachowań są najczęstszą przyczyną 
przemocy w rodzinie?  (możliwa więcej niż 1 odpowiedź) 

 
 
 

Zdaniem 72% praktyków przemoc najczęściej występuje w rodzinach z problemem 

uzależnienia, 53% w konkubinacie z partnerem matki, 38% w rodzinach tradycyjnych, 32% w rodzinach 

o niskim statusie społecznym.  

Według 96% osób biorących udział w badaniu, przemoc w rodzinie najczęściej przybiera formę 

słowną, tj. obrażanie, obrzucanie wyzwiskami i przekleństwami, według 41% badanych są to groźby, 

według 33% to wyśmiewanie, wyszydzanie, zawstydzanie. Zdaniem 39% respondentów najczęściej 

stosowaną formą przemocy domowej jest bicie rękami Szczegółowe dane przedstawiają wykresy 6 i 7. 
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Wykres 6.Według Pana/Pani wiedzy, w jakich rodzinach najczęściej występuje przemoc? (można 
zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi) 

 
 
 

 

Wykres 7. Według Pana/Pani wiedzy, które z niżej wymienionych form przemocy najczęściej 
występują w rodzinach? (można zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi) 
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Wśród badanych 70% osób współpracuje zawodowo z instytucjami zajmującymi się zjawiskiem 

przemocy w rodzinie, a 30 % należy do grupy zawodowej zajmującej się ochroną zdrowia i nie 

utrzymują takiej współpracy. Wszyscy respondenci tej grupy mają wiedzę, gdzie na terenie gminy 

Brzeszcze należy zgłaszać przemoc i szukać pomocy (wykresy 8 i 9). Najwięcej ankietowanych wskazało 

na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Policję – odpowiednio 94% i 89%; 51% respondentów wymieniło 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 49% Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną, a 43% szkołę. Szczegółowe dane obrazuje wykres 10. 

 
Wykres 8. Czy w swojej działalności/ aktywności w obszarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie na terenie gminy Brzeszcze  współpracuje Pan/Pani z instytucjami zajmującymi się tym 
problemem? (możliwa 1 odpowiedź) 

 
 
 

Wykres 9. Czy wie Pan/Pani gdzie w Brzeszczach zgłaszać przemoc lub szukać pomocy dla osób 
doświadczających przemocy? (możliwa 1 odpowiedź) 
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Wykres 10. Według Pana/Pani wiedzy, które z wymienionych instytucji w Brzeszczach świadczą 
pomoc w sytuacji występowania przemocy w rodzinie? (możliwa więcej niż 1 odpowiedź) 

 

 
Wśród osób uczestniczących w badaniu 37% specjalistów czuje się przygotowanych 

do wykonywania pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a kolejne 24% nie potrafiło 

jednoznacznie tego ocenić. Wyniki badania wskazują, że respondenci mają trudność w ocenie, czy 

według ich opinii mieszkańcy gminy Brzeszcze posiadają wystarczającą wiedzę na temat zagrożeń 

i mechanizmów związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. 61 % ankietowanych udzieliło 

odpowiedzi „nie wiem”, 33% odpowiedziało, że mieszkańcy nie mają takiej wiedzy. 45 % respondentów 

nie potrafiło sprecyzować, czy oferta pomocy dla osób doświadczających przemocy w  gminie jest 

wystarczająca, 32% uznało, że oferta pomocy dla osób doświadczających przemocy w  gminie jest 

zadowalająca, natomiast 23% wskazało, że oferowana w Brzeszczach pomoc dla ofiar przemocy w 

rodzinie jest niewystarczająca. Na pytanie, czy osoby doświadczające przemocy domowej mają 

odpowiednią wiedze o możliwości uzyskania pomocy 49 % respondentów udzieliło odpowiedzi „nie”, 

40 % badanych odpowiedziało „nie wiem”, a 11% z nich uznało, że osoby pokrzywdzone wiedzą, gdzie 

zgłosić się po pomoc. Szczegóły prezentuje wykres 11. 
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Wykres 11. Proszę wskazać czy zgadza się Pan/Pani z niżej wymienionymi stwierdzeniami. (możliwa 
1 odpowiedź do każdego stwierdzenia) 

 
 

 

Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań 

 

Weryfikacja wyników przeprowadzonego badania pozwalają stwierdzić, że zarówno 

mieszkańcy jak i specjaliści dostrzegają zjawisko przemocy w rodzinie na terenie gminy Brzeszcze. 

Sondowanie specjalistów wskazuje, że cała badana grupa jest przekonana o występowaniu 

zjawiska przemocy w Brzeszczach, a 74% z nich spotkało się z tym zjawiskiem bezpośrednio. Wśród 

mieszkańców zdania są podzielone, niemniej jednak jasno wskazują na obecność zjawiska przemocy 

domowej w gminie. Blisko połowa badanych (48%) zna przypadki występowania przemocy w rodzinie, 

słyszała o takich przypadkach (39%) lub spotkała się z przemocą bezpośrednio (45%).  

Według obu badanych środowisk, najczęstszą przyczyną przemocy w rodzinie 

jest nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu lub innych szkodliwych substancji. Podobnie obie grupy 

wskazały, że przemoc występuje najczęściej w rodzinach z problemem uzależnienia oraz, że ofiarą 

przemocy domowej najczęściej są kobiety, a sprawcą mężczyźni. Stan taki potwierdza również 

statystyka procedury „Niebieskich Kart” z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Brzeszcze.  

Najczęściej występującą formą przemocy domowej według grupy specjalistów jest obrażanie, 

obrzucanie wyzwiskami, przekleństwami, w dalszej kolejności grożenie, bicie rękami, wyśmiewanie i 

wyszydzanie. 

Ankietowani mieszkańcy w dużej mierze potrafią trafnie rozpoznać, która forma zachowania 

jest stosowaniem przemocy, chociaż wciąż blisko łącznie 30 % odpowiedzi wskazywało, że klaps 

wymierzony dziecku nie ma znamion przemocy. Warto przypomnieć, że doświadczanie przemocy w 

dzieciństwie, w tym przemocy stanowiącej wątpliwe metody wychowawcze i dyscyplinujące, jest 

jednym z czynników ryzyka występowania przemocy w rodzinie. Wyniki pokazują też, że mieszkańcy 

mają świadomość jak ważne jest ujawnianie przemocy w rodzinie. Zdecydowana większość uważa, że 

nie jest to sprawa prywatna i należy reagować będąc świadkiem przemocy w czyjejś rodzinie, ponieważ 

komuś może stać się coś złego, a także dlatego, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Mieszkańcy 
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Oferta pomocy dla osób doświadczających
przemocy w gminie Brzeszcze jest wystarczająca.

Osoby doznające przemocy w rodzinie mają
wystarczającą wiedzę o możliwościach uzyskania

pomocy na terenie gminy Brzeszcze

Mieszkańcy gminy Brzeszcze mają wystarczająćą
wiedzę o zagrożeniach i mechanizmach

związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Jako osoba zajmująća się zawodowo lub
społecznie problematyką przemocy jest Pan/Pani
wystarczająco przygotowana do tej działałalności.

tak nie nie wiem
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deklarują, że przejaw przemocy w rodzinie zgłosiliby na policję. Przeprowadzone rozeznanie wskazuje, 

że mieszkańcy gminy Brzeszcze, a wśród nich specjaliści zajmujący się zawodowo lub pośrednio 

obszarem przemocy domowej posiadają wiedzę o miejscach, w których można zgłaszać przemoc oraz 

szukać pomocy dla osób w nią uwikłanych.  

Nieznaczny odsetek osób biorących udział w badaniu przyznał otwarcie, że uważa przemoc w 

rodzinie za sprawę prywatną oraz że nie należy reagować, głównie z obawy, iż w następstwie samemu 

można mieć kłopoty.  

 

Zgromadzone dane wskazują, że tworząc system przeciwdziałania przemocy w rodzinie warto, a 

nawet należy skupić uwagę na podnoszenie świadomości mieszkańców gminy, w tym także 

specjalistów na temat faktu, że przemoc jest przestępstwem oraz że powinna być ujawniana. 

Ponadto koniecznością jest udzielanie wyczerpujących, ogólnodostępnych informacji o miejscach na 

lokalnej mapie pomocy, w których osoby uwikłane w przemoc mogą szukać pomocy. 

 
Przeprowadzona lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Brzeszcze z całą 

pewnością pozwala potwierdzić istnienie problemu przemocy domowej na jej terenie. Statystyki 

mówiące o ilości rodzin ubiegających się o pomoc w związku z uwikłaniem w przemoc są 

niewspółmierne do realnej liczby rodzin, w których przemoc ma miejsce.  

Niestety, z uwagi na brak danych na temat liczby gospodarstw domowych w gminie w okresie 

prowadzenia badania, nie ma możliwości określenia odsetka rodzin/osób zagrożonych przemocą 

domową. Być może weryfikacja tej wartości możliwa będzie po opublikowaniu wyników narodowego 

Spisu Ludności, przeprowadzonego w 2021 roku. 

  

 

5. Diagnoza zasobów i potencjału gminy Brzeszcze w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie i ochrony ofiar przemocy przy zastosowaniu analizy SWOT 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 

• Realizowany jest program 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

• Działa Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oparty na pracy grup 
roboczych i współpracy pomiędzy 
instytucjami zaangażowanymi 
w działania na rzecz pomocy osobom 
uwikłanym w przemoc.  

• Działa Punkt wsparcia i informacji 
dla osób uwikłanych przemoc 
(poradnictwo prawne, poradnictwo 
psychologiczne, psychoterapia 
indywidualna, poradnictwo socjalne). 

• Pracownicy niektórych uprawnionych 
instytucji reagują na zidentyfikowana 
przemoc w rodzinie wszczynając 
procedurę „Niebieskie Karty”  

 

• Brak organizacji pozarządowych 
działających wspólnie z instytucjami 
na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

• Niechęć współpracy ze strony kościoła 
i związków wyznaniowych w zakresie 
wprowadzenia elementów informacji 
i edukacji na temat zjawiska przemocy 
w rodzinie w ramach działania 
prowadzonych przez nie poradni lub do 
programów nauk przedmałżeńskich. 

• Brak współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie 
przekazywania informacji oraz edukacji 
o zjawisku przemocy w rodzinie, w 
ramach prowadzonych przez te 
organizacje projektów. 
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• Realizowany jest program 
psychologiczno-terapeutyczny dla osób 
stosujących przemoc. 

• Istnieje możliwość zapewnienia 
bezpiecznego tymczasowego 
schronienia dla osób dotkniętych 
przemocą. 

• Funkcjonuje gminna infolinia dla osób 
doświadczających przemocy. 

• Funkcjonuje Punkt Konsultacyjno – 
Terapeutyczny przy Urzędzie Gminy 
Brzeszcze, w którym pomoc otrzymują 
osoby doświadczające przemocy 
w rodzinie. 

• Zapewnia się w trybie art.12a ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie, bezpieczeństwo krzywdzonym 
dzieciom. 

• Policja posiada ustawowe uprawnienia 
do wydania nakazu opuszczenia 
mieszkania przez sprawcę przemocy 
i zakazu kontaktu sprawcy z osobą 
pokrzywdzoną. 

• Realizowane są gminne kampanie 
edukacyjne na temat zjawiska przemocy 
w rodzinie. 

• Upowszechniane są informacje 
w zakresie możliwości i form uzyskania 
pomocy, w szczególności 
psychologicznej, prawnej, socjalnej.  

• Brak lokalnego ośrodka wsparcia 
dla osób doświadczających przemocy 
w rodzinie. 

• Niewystarczająca liczba superwizji 
i szkoleń dla specjalistów pracujących 
z ofiarami przemocy w rodzinie.  

• Niechęć osób do uczestnictwa 
w programach korekcyjno – 
edukacyjnych i psychologiczno – 
terapeutycznych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

• Brak narzędzi zobowiązujących 
sprawców przemocy do udziału w 
programach korekcyjno – edukacyjnych 
i psychologiczno – terapeutycznych 
dedykowanych dla tej grupy. 

• Brak wiedzy oraz praktykowania wśród 
pracowników ochrony zdrowia i oświaty 
narzędzia wskazującego algorytm 
postępowania w przypadkach przemocy 
w rodzinie. 

• Brak chęci zaangażowania i opór 
w podjęciu działań ze strony służby 
zdrowia w sytuacji konieczności 
odebrania dziecka w trybie art.12a 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie.  

• Ograniczona ilość reakcji i interwencji 
pracowników uprawnionych 
podmiotów na zidentyfikowaną 
przemoc w rodzinie, poprzez 
zaniechanie wszczęcia procedury 
„Niebieskie karty”. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

• Wykwalifikowany personel 
w instytucjach zajmujących 
się przemocą w rodzinie. 

• Możliwość aplikowania 
o dofinansowanie na działania związane 
z przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie ze środków zewnętrznych. 

• Planowane zmiany w ustawodawstwie - 
zmiana ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (m.in. możliwość 
kierowania wniosków do sądu 
o zobowiązanie do udziału 
w programach korekcyjno – 
edukacyjnych) 

• Realizacja gminnych kampanii 
edukacyjnych na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie. 

 

• Scedowanie na  Ośrodek Pomocy 
Społecznej większości zadań związanych 
z przeciwdziałaniem przemocy w 
rodzinie, a przez to brak identyfikacji 
uprawnionych służb z zadaniami 
ustawowymi z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

• Niechęć specjalistów z instytucji 
mających duży potencjał identyfikacji 
osób zagrożonych przemocą i ofiar 
przemocy domowej do diagnozowania 
i ujawniania przemocy.  

• Instrumentalne wykorzystywanie przez 
rodziny procedury „Niebieskich 
Kart”(np. zakładanie „Niebieskich Kart”, 
aby służyły jako dokumentacja 
w sprawie rozwodowej). 
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• Upowszechnianie informacji w zakresie 
możliwości i form uzyskania pomocy, 
w szczególności medycznej, 
psychologicznej, pedagogicznej, 
prawnej, socjalnej, zawodowej i 
rodzinnej   

• Prowadzenie działań edukacyjnych 
służących wzmacnianiu metod 
opiekuńczych i wychowawczych, 
alternatywnych wobec stosowania 
przemocy. 

• Prowadzenie działań edukacyjnych 
służących wzmacnianiu kompetencji 
rodziców i opiekunów w rodzinach 
zagrożonych przemocą domową 
oraz w stosunku do grup ryzyka (np. 
małoletnich rodziców). 

•  Nawiązywanie, rozwijanie i 
wzmacnianie współpracy z instytucjami 
rządowymi, samorządowymi i 
organizacjami pozarządowymi w 
zakresie pomocy osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie. 

• Realizacja indywidulanych i grupowych 
działań edukacyjnych adresowanych 
do osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie, w szczególności w zakresie 
rozwiązań prawnych i zagadnień 
psychologicznych dotyczących reakcji 
na przemoc w rodzinie. 

• Realizacja pomocy w formie 
poradnictwa medycznego, 
psychologicznego, prawnego, 
socjalnego, zawodowego i rodzinnego, 
terapii indywidualnej lub grupowej, 
grup wsparcia i samopomocowych.   

• Realizacja programów terapeutycznych 
i pomocy dla osób dotkniętych 
przemocą, w tym na rzecz reintegracji 
rodzin. 

• Interweniowanie i reagowanie 
pracowników uprawnionych 
podmiotów na zidentyfikowaną 
przemoc w rodzinie poprzez 
wszczynanie procedury „Niebieskie 
Karty”. 

• Oddziaływanie wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie, w tym w ramach 
procedury „Niebieskie Karty” 

• Utrzymujące się w wielu przypadkach 
uznawanie bicia dzieci metodę 
wychowawczą i dyscyplinującą. 

• Kryzys społeczny i gospodarczy 
związany z epidemią COVID-19, który 
eskaluje izolację i „zamknięcie” 
problemu przemocy domowej  
w czterech ścianach. 

• Nadmierne obciążenie emocjonalne 
osób zaangażowanych do zespołu 
interdyscyplinarnego, zagrażające 
wypaleniu zawodowemu. 

• Niewystarczająca odpowiedzialność 
społeczna w zakresie ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie.  

• Ograniczone zaufanie części ofiar 
przemocy w rodzinie do systemu. 

• Niewystarczające środki finansowe 
na szkolenia i system wsparcia 
dla członków zespołu 
interdyscyplinarnego i innych 
specjalistów działających w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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6. Adresaci programu 

 

Program skierowany jest do mieszkańców gminy Brzeszcze jako ogółu społeczności, 

a w szczególności do rodzin i osób zagrożonych przemocą w rodzinie, rodzin i osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie, osób stosujących przemoc w rodzinie oraz świadków przemocy w rodzinie oraz 

przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E5EF033C-0E3F-4256-A7AB-1B3AE8324A72. Podpisany Strona 33



33 
 

7. Cele programu, wskaźniki ich osiągnięcia oraz źródła finansowania 

Obszar 1: Profilaktyka, diagnoza społeczna i edukacja społeczna 

Cel: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin ie na terenie Gminy 

Brzeszcze 

l.p. 

Kierunek działania Rodzaj działania Wskaźnik 
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Realizatorzy Źródła 
finansowani

a 

1. 

Poszerzenie wiedzy 
ogółu społeczeństwa, 

w tym 
zainteresowanych 

służb na temat 
zjawiska przemocy 

w rodzinie 

1.1.1 Przeprowadzenie diagnozy zjawiska 
przemocy na terenie gminy Brzeszcze; ustalenie 
odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą 

w rodzinie. 

Liczba 
przeprowadzonych 
lokalnych diagnoz 

1 

20
27

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Brzeszczach 

Budżet Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 
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2. 

Podniesienie poziomu 
wiedzy i świadomości 
społecznej w zakresie 

przyczyn i skutków 
przemocy w rodzinie 

1.2.1.Prowadzenie lokalnych kampanii 
społecznych, które: 

- obalają stereotypy na temat przemocy  
w rodzinie; 

- opisują mechanizmy przemocy w rodzinie oraz 
jednoznacznie wskazują ich społeczną 

szkodliwość i społeczno–kulturowe 
uwarunkowania. 

- promują metody wychowawcze bez przemocy  
i informują o zakazie kar cielesnych wobec 

dzieci 
- promują działania służące przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, w tym ochronę i pomoc 
dla osób doznających przemocy oraz 

interwencję wobec osób stosujących przemoc 

Liczba 
przeprowadzonych 
lokalnych kampanii 

6 
 
 

20
22

-2
0

2
7

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Brzeszczach 
 
 

Budżet Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

1.2.2 Współpraca między organami samorządu 
terytorialnego a kościołami lub związkami 

wyznaniowymi w celu wprowadzenia 
elementów informacji i edukacji na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie w ramach 

działania poradni prowadzonych przez kościoły 
lub związki wyznaniowe lub do programów 

nauk przedmałżeńskich 

Liczba zrealizowanych 
działań 

 
 
 
 

co
 n

aj
m

n
ie

j 6
 

  

30
   

20
22

 -
 2

02
7

 

1.Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

 
2. Poradnia 

przedmałżeńska 
parafii na terenie 
gminy Brzeszcze 

Budżet Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

Liczba osób, którym 
udzielono informacji 

dotyczących 
przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
 
 

co
 n

aj
m

n
ie

j 3
0
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1.2.3 Współpraca między organami samorządu 
terytorialnego a organizacjami pozarządowymi 
w celu wprowadzenia elementów edukacji na 
temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach 

działania projektów prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe. 

Liczba zrealizowanych 
działań 

 
 
 
 

co
 n

aj
m

n
ie

j 2
 

 

20
22

 -
 2

0
2

7
 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Brzeszczach 
 

Budżet Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

Liczba osób, którym 
udzielono informacji 

dotyczących 
przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

10 

3. 

Poprawa jakości 
systemu działań 
profilaktycznych 

1.3.1 Prowadzenie poradnictwa, 
w szczególności przez działania edukacyjne 

służące wzmocnieniu opiekuńczych 
i wychowawczych, alternatywnych wobec 

stosowania przemocy, metod  
i kompetencji rodziców i opiekunów 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 
oraz  

w stosunku do grup ryzyka, np. małoletnich 
w ciąży. 

 

Liczba placówek 
prowadzących 
poradnictwo w 

zakresie 
przeciwdziałania 

przemocy 
 

 
co

 n
aj

m
n

ie
j 2

 
   

20
22

-2
0

2
7

 

1. Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
w Brzeszczach 

 
2. Punkt 

konsultacyjno-
terapeutyczny 
przy Urzędzie 

Gminy Brzeszcze 

1. Budżet 
Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

 
2. Budżet 

Punktu 
konsultacyjno - 
terapeutyczneg
o przy Urzędzie 

Gminy Brzeszcze 

Liczba osób którym 
udzielono porady 

 

co
 n

aj
m

n
ie

j 3
0

 

4. 

Realizacja programów 
przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie 

1.4.1 Opracowanie i realizacja gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

Liczba realizowanych 
gminnych programów 

przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie 

1 

20
22

 -
 2

02
7

 Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 

Budżet Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

 

Obszar 2:  Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie  
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Cel: Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

l.p 

Kierunek działań Rodzaj działania Wskaźnik 
 
 
 
 
 
 
 
 

W
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to
ść

 w
sk

aź
n

ik
a 

d
o

 

o
si

ąg
n

ię
ci

a 
 

C
za

s 
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al
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Realizatorzy Źródło 
finansowania 

 
 
 
 

1.  

Rozwój infrastruktury 
instytucji i podmiotów 
udzielających pomocy 
osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie 
oraz wypracowanie 
zasad współpracy 

2.1.1 Funkcjonowanie zespołu  
interdyscyplinarnego 

Liczba spotkań 
 
 
 
 
 

co
 n

aj
m

n
ie

j 4
 

w
 r

o
ku

 

20
22

 -
 2

0
2

7
 

Zespół 
Interdyscyplinarn

y ds. 
Przeciwdziałania 

Przemocy 
w Rodzinie 

w Brzeszczach 

Budżet gminy 
Brzeszcze 

Liczba funkcjonujących 
w danym roku grup 

roboczych 
 
 
 co

 n
aj

m
n

ie
j 1

0
 

w
 r

o
ku

 

Liczba spotkań grup 
roboczych 

 
 
 co

 n
aj

m
n

ie
j 

10
 w

 r
o

ku
 

2.1.2 Poszerzenie oferty placówek 
świadczących specjalistyczną pomoc dla 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

Liczba funkcjonujących 
w danym roku punktów 

konsultacyjnych dla osób 
dotkniętych przemocą w 

rodzinie co
 n

aj
m

n
ie

j 

1 

20
22

 -
 2

0
2

7
 Pełnomocnik 

Burmistrza ds. 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych. 

Budżet gminy 
Brzeszcze 
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2.  

Upowszechnianie 
informacji w zakresie 

możliwości i form 
udzielania pomocy 

osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie 

2.2.1 Upowszechnienie informacji 
w zakresie możliwości i form uzyskania 
pomocy  w szczególności: medycznej, 

psychologicznej, pedagogicznej, 
prawnej, socjalnej zawodowej 

i rodzinnej 

Liczba opracowanych 
materiałów informacyjnych 

 

co
 n

aj
m

n
ie

j 4
 

20
22

 -
 2

0
2

7
 Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

Budżet Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

2.2.2 Opracowanie i realizacja 
indywidualnych i grupowych działań 
edukacyjnych kierowanych do osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie, w 

szczególności w zakresie podstaw 
prawnych i zagadnień psychologicznych 

dotyczących reakcji na przemoc w 
rodzinie. 

Liczba osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie 

uczestniczących 
w działaniach 

indywidualnych co
 n

aj
m

n
ie

j 

1
5

 w
 r

o
ku

 

20
22

-2
0

2
7

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Brzeszczach 

Budżet Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

Liczba osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie 

uczestniczących 
w działaniach grupowych 

co
 n

aj
m

n
ie

j 5
 

w
 r

o
ku

 

3.  

Udzielanie pomocy 
i wsparcia osobom 

dotkniętym przemocą 
w rodzinie 

2.3.1 Realizacja procedury „Niebieskie 
Karty” 

Liczba wszczętych w danym 
roku procedur „Niebieskie 

Karty” (liczba sporządzonych 
formularzy przez 
przedstawicieli 

poszczególnych podmiotów 
wszczynających procedurę) 

15
 w

 r
o

ku
 

20
22

-2
0

27
 

 

Zespół 
Interdyscyplinarn

y ds. 
Przeciwdziałania 

Przemocy  
w Rodzinie  

w Brzeszczach 

Budżet gminy 
Brzeszcze 

Liczba kontynuowanych 
w danym roku procedur 

„Niebieskie Karty” 

5 
w

 r
o

ku
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Liczba rodzin objętych 
w danym roku działaniami 

w ramach procedury 
„Niebieskie Karty” 

 
 

1
5

 w
 r

o
ku

 

Liczba osób w rodzinach 
objętych w danym roku 
działaniami procedury 

„Niebieskie Karty” 
 

4
5

 w
 r

o
ku

 

Liczba osób 
doświadczających przemocy 

w rodzinie, objętych 
w danym roku działaniami 

„Niebieskie Karty” 
 

3
0

 w
 r

o
ku

 

Liczba wypełnionych 
formularzy Niebieska Karta -

C 

15
 w

 r
o

ku
 

2.3.2 Realizowanie pomocy w formie 
poradnictwa medycznego, 

psychologicznego, pedagogicznego, 
prawnego, socjalnego, zawodowego 
i rodzinnego, terapii indywidualnej 

lub grupowej; 
pomocy w formie grup wsparcia i innych 

grup samopomocowych. 

Liczba osób objętych 
pomocą w formie 

poradnictwa 
psychologicznego, 

pedagogicznego, prawnego, 
medycznego, socjalnego, 

zawodowego i rodzinnego 
w danej instytucji, w tym 

liczba osób korzystających 
z porad na odległość 

  
co

 n
aj

m
n

ie
j 1

5 
w

 r
o

ku
 

        

20
22

 -
 2

02
7

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Brzeszczach 

Budżet Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 
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Liczba osób uczestniczących 
w grupach wsparcia, grupach 

samopomocowych 

co
 n

aj
m

n
ie

j 5
 w

 
ro

ku
 

 

2.3.3 Realizacja form pomocy 
programów terapeutycznych i pomocy 

psychologicznej, pedagogicznej, 
prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie 
na rzecz reintegracji rodzin. 

Liczba opracowanych 
i zrealizowanych programów 

terapeutycznych dla osób 
dotkniętych przemocą 

w rodzinie 
 

co
 n

aj
m

n
ie

j 2
 

   
20

22
-2

0
2

7
 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Brzeszczach 
 

Budżet Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

 
 

Liczba osób uczestniczących 
w programach 

terapeutycznych osób 
dotkniętych przemocą 

w rodzinie 
 co

 n
aj

m
n

ie
j 2

0
 

 

Liczba osób, które 
uczestniczyły w terapii 

indywidualnej 
psychologicznej 

 co
 n

aj
m

n
ie

j 
15

  

Liczba grup terapeutycznych 
 
 
 
 
 

co
 n

aj
m

n
ie

j 2
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Liczba osób, które ukończyły 
programy terapeutyczne 

 
 
 co

 n
aj

m
n

ie
j 

16
 

 

Liczba grup wsparcia 
 
 
 
 co

 n
aj

m
n

ie
j 

1  

Liczba osób uczestniczących 
w grupach wsparci 

 
 

a co
 n

aj
m

n
ie

j 
5  

2.3.4 Zapewnienie osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie pomocy przez 

punkty konsultacyjne 

Liczba punktów 
konsultacyjnych 

 

2
   

20
22

 -
 2

02
7

 

1.Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

 
2.Punkt 

konsultacyjno-
terapeutyczny 
przy Urzędzie 

Gminy Brzeszcze 

1. Budżet 
Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

 
2. Budżet 

Punktu 
konsultacyjno - 
terapeutyczneg
o przy Urzędzie 

Gminy Brzeszcze 

Liczba osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie, które 
skorzystały z różnych form 

pomocy w punktach 
konsultacyjnych 

co
 n

aj
m

n
ie

j 5
0 

w
 

ro
ku

 
 

2.3.5 Tworzenie i zwiększanie zakresu 
działania oraz dostępności do lokalnych 

i regionalnych telefonów zaufania, 

Liczba lokalnych linii 
telefonicznych dla osób 
doznających przemocy 

w rodzinie 

1 

20
22

 -
 

20
27

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Brzeszczach 

Budżet Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 
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informacyjnych dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie 

czas dostępności telefonu 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

o
d

 p
o

n
ie

d
zi

ał
ku

 d
o

 p
ią

tk
u

 w
 

go
d

zi
n

ac
h

 o
d

 1
5

:0
0

 d
o

 2
0

:0
0

 

Liczba przeprowadzonych  
rozmów i interwencji  

5
 w

 r
o

ku
 

 

2.3.6 Zapewnienie bezpieczeństwa 
krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a 

Ustawy 

Liczba dzieci, które zostały 
odebrane z rodziny w razie 
bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia w związku 

z przemocą w rodzinie w 
trybie art. 12a ustawy. 

15
 

20
22

-2
0

2
7

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Brzeszczach 

4.  

Monitoring 
skuteczności działań 

pomocowych 

2.4.1 Monitoring pomocy udzielanej 
rodzinom dotkniętym przemocą 

Liczba zakończonych 
procedur „Niebieskie Karty” 
z uwagi na ustanie przemocy 

w rodzinie 
 

 
13

 w
 r

o
ku

 
   

20
22

-2
0

2
7

 

Zespół 
Interdyscyplinarn

y ds. 
Przeciwdziałania 

Przemocy  
w Rodzinie 

w Brzeszczach 

Budżet gminy 
Brzeszcze 

Liczba zakończonych 
procedur „Niebieskie Karty” 
z uwagi na brak zasadności 

podejmowania działań 
 

2 
w

 r
o

ku
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Liczba osób monitorowanych 
po opuszczeniu 

specjalistycznych ośrodków 
wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie, w tym osób, 
u których przemoc 
w rodzinie ustała 

 

3 

Liczba raportów i analiz 
czynników sprzyjających 

i utrudniających skuteczną 
pomoc osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie 

2
 

20
24

 
20

27
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Obszar 3: Odziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie 

Cel: Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie  

L.p. 

Kierunek działań Rodzaj działania 
 
 
 
 
 

Wskaźnik 
 
 
 
 
 
 
 
 

W
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ść

 w
sk

aź
n

ik
a 

d
o

 

o
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ąg
n

ię
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a 

C
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s 
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Realizatorzy Źródło 
finansowania 

1.  

Tworzenie  
i rozszerzanie oferty 
odziaływań wobec 
osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 
realizowanych przez 
instytucje, podmioty 

 i organizacje 
pozarządowe, a także 

wypracowanie  
i doskonalenie zasad 
współpraca między 

w/w i wdrożenie 
do realizacji 

3.1.1 Rozpowszechnianie informatorów 
zawierających aktualne bazy 

teleadresowe z danego powiatu 
przekazanych przez powiatowe 

jednostki samorządu terytorialnego 

Umieszczenie informatorów 
na stronach internetowych 

dwa razy w roku (do 15 lutego 
o do 15 sierpnia) 

2 
ra

zy
 w

 r
o

ku
 

d
o

 1
5

 lu
te

go
 i 

d
o

 1
5

 s
ie

rp
n

ia
 k

aż
d

eg
o

 
ro

ku
 w

 o
kr

es
ie

 2
0

2
2

-2
0

2
7

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Brzeszczach 

Budżet Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

2.  

Interweniowanie 
oraz reagowanie 
właściwych służb 

3.2.1 Odziaływania wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie, w tym 
w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

Liczba osób objętych 
procedurą „Niebieskich Kart” 

jako stosujące przemoc 
w rodzinie 

 
15

 w
 r

o
ku

 
 

20
22

 -
 

20
27

 

Ustawowo 
uprawnione 

służby z terenu 
gminy Brzeszcze 

Budżety 
uprawnionych 

ustawowo 
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na stosowanie 
przemocy w rodzinie 

Liczba wypełnionych 
formularzy Niebieska Karta - D 

1
0

 w
 r

o
ku

 służby z terenu 
gminy Brzeszcze 

3.2.2 Działanie i współpraca służb 
w zakresie monitorowania zachowań 

osób uprzednio skazanych 
za stosowanie przemocy w rodzinie, 

w tym wymiana informacji między nimi 

Liczba przekazanych informacji 
do organów ściągania i 

wymiaru sprawiedliwości, w 
tym zwłaszcza przez 

pracowników socjalnych o 
ponownym stosowaniu 

przemocy w rodzinie przez 
osoby uprzednio skazane za 

tego rodzaju przemoc 

3
 w

 r
o

ku
 

20
22

-2
0

2
7

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Brzeszczach 

Budżet Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

3.  

Realizowanie 
programów 

psychologiczno – 
terapeutycznych 

dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

zmierzających 
do zmiany wzorców 

zachowań 

3.3.1 Monitorowanie udziału osób 
stosujących przemoc w rodzinie 

w odziaływaniach psychologiczno – 
terapeutycznych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie 

Liczba podmiotów 
realizujących programy 

psychologiczno-terapeutyczne 
dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie 

1 

20
22

-2
0

27
 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Brzeszczach 

Budżet Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej  
w Brzeszczach 

Liczba osób które przystąpiły 
do programów 
psychologiczno-
terapeutycznych 

 

5 
w

 r
o

ku
 

Liczba osób, które ukończyły 
programy psychologiczno-

terapeutyczne 
 
 
 

co
 n

aj
m

n
ie

j 3
 

w
 r

o
ku
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Obszar 4: Podnoszenie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Cel: Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu 

podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. 

L.p. 

Kierunek działań Rodzaj działania Wskaźnik 
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2.  

Wzmacnianie 
kompetencji 

zawodowych oraz 
przeciwdziałanie 

wypaleniu 
zawodowemu osób 

realizujących zadania 
z zakresu 

przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

4.2.1 Wdrożenie systemu wsparcia osób 
pracujących bezpośrednio z osobami 

dotkniętymi przemocą w rodzinie  
i  

z osobami stosującymi przemoc, 
w formie m.in. superwizji coachingu, 

doradztwa, grup wsparcia. 

Liczba osób uczestniczących  w 
różnych formach poradnictwa  
i wsparcia psychologicznego 
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8.  Monitoring i ewaluacja 

 

Koordynatorem realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie dla gminy Brzeszcze na lata 2022 – 2027 będzie Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach. Poszczególne zadania Programu wdrażane będą przez wyznaczonych 

realizatorów oraz partnerów w realizacji. 

Źródłami informacji o realizowanym Programie są monitoring i ewaluacja. Narzędzia te mają 

informować o tym, czy program jest wdrażany zgodnie z przyjętymi założeniami i przynosi zakładane 

efekty. 

„Monitorowanie projektu jest to rejestrowanie postępów prac, analiza tempa i kierunku, 

w którym zmierza projekt. Pojęciem zbliżonym do kontroli i monitorowania jest pojęcie ewaluacji. 

Ewaluacja jest to próba spojrzenia na projekt i sposób zarządzania nim w szerszej perspektywie.” 11 

„Ewaluacja to systematyczne badanie, prowadzone z użyciem zróżnicowanych metod, złożone 

ze zbierania danych, analizy, oceny oraz informowania o wynikach. Jego celem jest oszacowanie 

(w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów) jakości i wartości procesu oraz efektów wdrażania 

interwencji publicznych.”12 

Monitoring Programu będzie wykonywany przez cały okres trwania programu na zakończenie 

każdego roku kalendarzowego i będzie polegał na śledzeniu postępów w procesie działań na rzecz 

przyjętych celów. Stała kontrola postępu prac pozwoli, w razie konieczności, skutecznie reagować 

i podejmować działania korygujące. Do oceny wdrożenia sformułowanych w Programie zadań zostaną 

wykorzystane wyznaczone w dokumencie wskaźniki monitorowania. Informacje zbierane w trakcie 

monitoringu zostaną również zastosowane do przeprowadzenia ewaluacji projektu. 

 Ewaluacja pozwoli zweryfikować, czy w wyniku podejmowanych działań powstały spodziewane 

rezultaty oraz czy te rezultaty przełożyły się na realizację celów Programu. Pierwszą ewaluację planuje 

się przeprowadzić po 3 latach realizacji Programu.  

Monitoring i ewaluacja będą odbywać się w oparciu o sprawozdawczość zespołu 

interdyscyplinarnego.   

 

 

 

 
11 Źródło: http://zarzadzanieprojektami.it/25.html 
12 Źródło: https://www.ewaluacja.gov.pl/media/11102/Poradnik_ewaluacji.pdf 
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