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I WSTĘP 
 

 Jednym z zadań, które należą do państwa jest ochrona rodziny przed zagrożeniami 

płynącymi zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz - szczególnie przed przemocą ze strony osób 

najbliższych. Rodziny dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie pozostają w trudnej sytuacji 

społecznej, co stanowi podstawę do udzielania im szczególnej pomocy. 

 Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, min. prawo do życia i 

zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Obowiązkiem władzy publicznej jest 

zapewnienie wszystkim obywatelom równego traktowania oraz poszanowania praw i 

wolności. Chcąc zwiększyć skuteczność przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, 

przewidziano szereg zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania 

wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz postępowania wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie.  

 Art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie odnosi się do zadań 

własnych gminy, do których należy w szczególności tworzenie gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym opracowanie i realizacja gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W 2015 r. 

opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, który realizowano w latach 2016-2020. W związku z upłynięciem 

terminu jego obowiązywania, konieczne jest opracowanie nowego programu. 

 

II PODSTAWA PRAWNA 
 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze 

zm.),  

 Ustawa z dnia 25 lutego 1945 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 

1359),  

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1444),  

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postepowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020, 

poz. 1575 ze zm.),  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 

2020, poz. 218 ze zm.),  

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1876),  

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

alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 2277 ze zm.),  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 

2050),  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury 

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

poz. 1254). 



III CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 
 

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 osób wymienionych w pkt 1 (członek rodziny –osoba 

najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. –Kodeks karny (t. j. Dz. 

U. z 2020, poz. 1444), a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca), 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. ”Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które występuje na całym 

świecie. Najczęściej dotyka ona najsłabszych, którzy nie potrafią sami się obronić, przede 

wszystkim kobiety i dzieci. Przemoc ta jest tym bardziej dotkliwa, ponieważ pochodzi od osób 

najbliższych, które powinny obdarowywać miłością i gwarantować poczucie bezpieczeństwa. 

Zjawisko przemocy w rodzinie odkrywa wiele mitów i fałszywych przeświadczeń. Z 

jednej strony przeszkadzają one w pomaganiu ofiarom przemocy, z drugiej, służą 

usprawiedliwianiu sprawców. Część błędnych przekonań powoduje, iż ofiary przemocy, 

uważają, że nie można temu zapobiec, że nie mają na to wpływu. Wbrew powszechnemu 

mniemaniu przemoc występuje we wszystkich środowiskach rodzinnych. Zdaniem socjologów 

kulturowo uwarunkowanym źródłem konfliktów rodzinnych jest współczesny model rodziny, 

który izoluje ją od otoczenia. Sprawia, że rodzina boryka się sama ze swymi problemami, bez 

wsparcia z zewnątrz. Rodzina w swojej naturze zawiera wiele czynników konfliktogennych. 

Jednym z nich jest fakt skupienia różnych płci, temperamentów, osobowości, potrzeb 

zainteresowań czy doświadczeń jednostek w rodzinie. Istnieje wiele określeń zjawiska 

przemocy. Według J.Merlibrudy przemocą domową na gruncie psychologii określa się: „każde 

działanie lub rażące zaniedbanie dokonane przez jednego z członków rodziny przeciwko 

pozostałym, wykorzystujące istniejącą lub stworzoną przez okoliczności przewagę siły lub 

władzy i powodujące u ich ofiar szkody lub cierpienia, godzące w ich prawa lub dobra osobiste, 

a w szczególności w ich życie lub zdrowie fizyczne bądź psychiczne" .Określenie to obejmuje 

zarówno małżonków, partnerów, dzieci, rodzeństwo, rodziców i starszych członków rodziny. 

Grupą krzywdzoną są osoby słabsze i starsze. Jest to szczególnie widoczne, gdy zmienia się 

proporcja kondycji między nimi a agresorem na ich niekorzyść.  

Przemoc domowa:  

 jest intencjonalna, tzn. jest zamierzonym działaniem człowieka lub zaniechaniem 

działania i ma na celu kontrolę nad ofiarą; 

 narusza prawa i dobra osobiste ofiary – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza 

podstawowe prawa człowieka: prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku; 

 powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na szkody osłabiając 

jej zdolność do samoobrony.  

 

 

 

 



Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje przemocy: 

1. Przemoc fizyczną, obejmującą działania bezpośrednie, które wyrządzają ból i cierpienie 

fizyczne. 

2. Przemoc psychiczną, która jest bezpośrednim działaniem krzywdzącym, 

wykorzystującym mechanizm procesów psychologicznych. 

3. Przemoc seksualną, działającą w obszarze zachowań seksualnych, naruszającą 

intymność pożycia. 

4. Przemoc ekonomiczną, dotycząca warunków materialnych, która opiera się na 

uzależnieniu ofiary od statusu materialnego sprawcy.  

 

Każdej z wymienionych rodzajów przemocy towarzyszą charakterystyczne jej formy. 

 

Rodzaje 
przemocy 

Formy przemocy 

przemoc 
fizyczna 

popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, 
policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, 
pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie żrącymi substancjami, 
używanie broni, ograniczanie dostępu do pożywienia, nieudzielanie 
koniecznej pomocy 

przemoc 
psychiczna 

poniżanie, naśmiewanie się z poglądów, pochodzenia, religii, stała krytyka, 
wmawianie chorób psychicznych, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów 
z innymi osobami, wymuszanie i domaganie się posłuszeństwa, 
upokarzanie, zawstydzanie, szantażowanie, stosowanie gróźb 

przemoc 
seksualna 

sadystyczne formy współżycia seksualnego, wymuszanie pożycia 
seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, 
wymuszanie seksu z osobami trzecimi, krytyka zachowań seksualnych 

przemoc 
ekonomiczna 

niezaspakajanie materialnych potrzeb rodziny, odbieranie zarobionych 
pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zawodowej, zmuszanie do 
pracy bez wynagrodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE  
 

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie została przeprowadzona w oparciu o dostępne 

dane i statystyki. 

Liczba mieszkańców w gminie Łęka Opatowska wynosi 5332 osoby, z czego liczba 

kobiet to 2678, a mężczyzn 2654 (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

Dane statystyczne dostępne na stronie policji odnoszą się do zjawiska przemocy w 

rodzinie, które zostało objęte procedurą „Niebieskie Karty” z inicjatywy policji. Na przestrzeni 

lat 2016 – 2019 zjawisko przemocy w rodzinie kształtowało się w następujący sposób: 

Tabela nr 1 Działania podjęte w procedurze „Niebieskie Karty” wyłącznie przez Policję. 

 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba 
wypełnionych 
formularzy 
„Niebieska 
Karta” 

73531 
 (w tym 59590 
wszczynających 
procedurę i 13941 
dotyczących 
kolejnych 
przypadków w 
trakcie procedury) 

75662 
 (w tym 61980 
wszczynających 
procedurę i 13682 
dotyczących 
kolejnych 
przypadków w trakcie 
procedury) 

73153 
 (w tym 59829 
wszczynających 
procedurę i 13324 
dotyczących 
kolejnych 
przypadków w trakcie 
procedury) 

74313 
 (w tym 61076 
wszczynających 
procedurę i 13237 
dotyczących 
kolejnych 
przypadków w trakcie 
procedury) 

Ogólna liczba ofiar 
przemocy 

91789 92529 88133 88032 

w tym kobiety 66930 67984 65057 65195 

w tym mężczyźni 10636 11030 10672 10676 

w tym małoletni 14223 13515 12404 12161 

Ogólna liczba osób 
podejrzewanych o 
przemoc 

74155 7626 73654 74910 

w tym kobiety 5461 5878 6045 6448 

w tym mężczyźni 68321 70035 67306 68148 

w tym nieletni 373 293 303 314 

Ogólna liczba 
podejrzewanych 
sprawców będących 
pod wpływem 
alkoholu 

46537 4602 43182 42583 

w tym kobiety 1993 2028 1903 2126 

w tym mężczyźni 44499 44037 41257 40435 

w tym nieletni 45 27 22 22 

Liczba dzieci 
umieszczonych w nie 
zagrażającym im 
miejscu (np. rodzina 
zastępcza, dalsza 
rodzina, placówka 
opiekuńcza) 

598 413 427 309 

 

Z analizy danych statystycznych wynika, że w przeważającej większości osobami 

narażonymi na doznawanie przemocy są kobiety natomiast mężczyźni wskazywani są jako 

osoby podejrzane o stosowanie przemocy domowej. Taką samą proporcję można zauważyć 

na terenie gminy Łęka Opatowska, gdzie na przestrzeni ostatnich lat nie odnotowano sytuacji 

w której to kobieta jest sprawcą przemocy rodzinnej. 

 Przemoc to najczęściej spotykana forma agresji interpersonalnej. Wciąż jednak jest to 

zjawisko trudne do oszacowania.  



 

Tabela nr 2. Przemoc w rodzinie w ujęciu statystycznym na terenie gminy Łęka Opatowska w 

latach 2014 - 2019 

Przemoc w rodzinie Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Liczba wszczętych procedur 
Niebieskiej Karty 

5 2 9 5 7 10  
 

Liczba osób objętych pomocą 
zespołów interdyscyplinarnych 

53 65 120 85 40 50 

w tym kobiety 18 24 72 26 11 19 

w tym mężczyźni 18 24 21 26 12 18 

w tym nieletni 17 17 27 33 17 13 

Liczba rodzin objętych procedurą 
„Niebieskie Karty” 

15 17 17 18 10 12 

Liczba zakończonych procedur 
„Niebieskie Karty” na skutek  
ustania przemocy w rodzinie i 
uzasadnionego przypuszczenia o 
zaprzestaniu dalszego 
stosowania przemocy w rodzinie 
oraz po zrealizowaniu  
indywidualnego planu pomocy 
 

0 9 4 15 6 7 

liczba sporządzonych formularzy 
"Niebieskich Kart - C 
 

7 3 8 9 8 10 

liczba sporządzonych formularzy 
"Niebieskich Kart - D" 
 

4 3 6 4 7 6 

  

Wykres 1: Liczba sporządzonych Niebieskich Kart w gminie Łęka Opatowska. 

 

 Na przestrzeni lat 2014-2019 w gminie Łęka Opatowska zauważalny jest wzrost 

ujawniania przypadków przemocy w rodzinie. W roku 2014 w 5 rodzinach wszczęta została 
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procedura „Niebieskiej Karty”, natomiast w roku 2019 już w 10. Otwarcie się na problem 

przemocy, jak również fakt rosnącego zainteresowania zjawiskiem przemocy, o którym 

szeroko dyskutują media, ułatwia tym osobom podjęcie działań zmierzających do poprawy 

własnej sytuacji. Osoby doznające przemocy coraz chętniej korzystają z uczestnictwa w 

grupach wsparcia, poradnictwa psychologicznego i prawnego. 

 Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych skierowana jest na 

udzielanie pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc, zarówno dotyczy to osób 

doświadczających przemocy, dzieci, świadków oraz osób podejrzewanych o stosowanie 

przemocy.  

 

Wykres 2: Liczba osób objętych pomocą Zespołów Interdyscyplinarnych w gminie Łęka 

Opatowska. 

 

  

 

 Analizując dane dotyczące gminy Łęka Opatowska można stwierdzić, że skala zjawiska 

przemocy na terenie Gminy  jest proporcjonalna w stosunku do skali przemocy w ujęciu 

ogólnokrajowym. Nie jest znana skala ukrytej przemocy, czyli takiej, gdzie ofiary przemocy 

jeszcze nie zdecydowały się ujawnić „swojego problemu”. 

 Najbardziej aktywną w identyfikacji problemu przemocy w rodzinie okazała się Policja, 

za przyczyną której na terenie gminy została wszczęta przeważająca liczba procedur 

„Niebieskiej Karty”. Szeroką pomoc dla ofiar przemocy udziela Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Analizując uzyskane dane, można stwierdzić, że poprzez działania w ramach programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielana pomoc jest bardziej skuteczna, a 

profilaktyczne oddziaływania na mieszkańców gminy powodują wzrost świadomości 

dotyczącej zjawiska przemocy. Osoby doświadczające przemocy nie są pozostawione same 

sobie, otrzymują niezbędną pomoc i wsparcie od instytucji do tego uprawnionych. 
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V ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE 
 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 

szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Zadaniem 

zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostki organizacyjnej pomocy 

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

ochrony zdrowia i innych, poprzez:  

- diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku,  

- inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie,  

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym,  

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.  

Do zadań grupy roboczej należy, w szczególności:  

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie,  

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy,  

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań.  

 Pracownicy socjalni są członkami zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych. W 

razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie 

pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a 

także lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką ma prawo podjąć decyzję o 

odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby 

najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego o tym 

fakcie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. W latach 2014-2019 w gminie Łęka Opatowska 

nie było konieczności podejmowania wyżej wymienionych działań.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SCHEMAT SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE ŁĘKA OATOWSKA 
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VI CELE PROGRAMU  
 

1. Cel główny: 
Tworzenie zintegrowanego systemu pomocy rodzinom, w których występuje problemem 
przemocy domowej. 
 
2. Cele szczegółowe: 

1) diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Łęka Opatowska, 
2) ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 
3) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie, 
4) działania profilaktyczne i edukacyjne prowadzone w społeczności lokalnej, 
5) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z 

przemocą w rodzinie oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, 
 
Tabela nr 3. Realizacja celów Programu, wskazanie działań. 

 

Lp. Cel szczegółowy Działania Termin 
realizacji 

Realizatorzy 

1. Diagnozowanie zjawiska 

przemocy w rodzinie w 

gminie Łęka Opatowska. 

a) Zbieranie i analiza danych 
dotyczących zjawiska 
przemocy w rodzinie, 

Działania 

ciągłe 

2021-2025 

- GOPS Łęka Opatowska, 

- Zespół Interdyscyplinarny, 

- GKRPA w Łęce Opatowskiej, 

- Policja 

2. Ochrona i pomoc 

osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie. 

a) zapewnienie schronienia 
i pomocy materialnej 
ofiarom przemocy w 
rodzinie: 
 - nawiązanie współpracy z 
instytucjami 
zapewniającymi schronienie 
ofiarom przemocy,  
- udzielanie świadczeń 
pieniężnych 
b) zapewnienie wsparcia 
instytucjonalnego ofiarom 
przemocy:  
- organizacja poradnictwa 
specjalistycznego (m.in. 
Punkt Konsultacyjny ds. 
Uzależnień w Łęce 
Opatowskiej),  
- prowadzenie pracy 
socjalnej,  
- edukowanie ofiar w 
zakresie przysługujących im 
praw, 

Działania 

ciągłe 

2021-2025 

- GOPS Łęka Opatowska, 

- Zespół Interdyscyplinarny, 

- GKRPA w Łęce Opatowskiej, 

- Policja, 

- PCPR w Kępnie, 

- Służba zdrowia, 

- Prokuratura / Sąd 

- Kuratorzy, 



- opracowanie i realizacja 
planu pomocy w 
indywidualnych 
przypadkach wystąpienia 
przemocy w rodzinie, 

3. Oddziaływanie na 

sprawców przemocy w 

rodzinie. 

a) prowadzenie 
zintegrowanych i 
skoordynowanych działań w 
zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie: 
- podejmowanie działań w 
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie 
mających na celu 
przeciwdziałanie temu 
zjawisku, 
- inicjowanie działań w 
stosunku do osób 
stosujących przemoc w 
rodzinie, 
- monitorowanie sytuacji 
rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie, 
- występowanie z 
zawiadomieniami do 
prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia czynów 
określonych w ustawie o 
przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, 
- motywowanie do udziału 
w terapii uzależnienia, 
b) łagodzenie następstw 
zjawiska przemocy 
domowej: 
- motywowanie sprawców 
przemocy do udziału w 
programie korekcyjno – 
edukacyjnym dla sprawców 
przemocy, 

Działania 

ciągłe 

2021-2025 

- GOPS Łęka Opatowska, 

- Zespół Interdyscyplinarny, 

- GKRPA w Łęce Opatowskiej, 

- Policja, 

- PCPR w Kępnie, 

- Służba zdrowia, 

- Prokuratura / Sąd 

- Kuratorzy, 

4. Działania profilaktyczne i 

edukacyjne prowadzone 

w społeczności lokalnej. 

a) edukacja społeczności 
lokalnej: 
- uczestniczenie w akcjach i 
kampaniach 
informacyjnych, 
rozpowszechnianie ulotek, 

Działania 

ciągłe 

2021-2025 

- GOPS Łęka Opatowska, 

- Zespół Interdyscyplinarny, 

- GKRPA w Łęce Opatowskiej, 

- Policja 

- Oświata, 

- Organizacje pozarządowe, 

- Służba zdrowia, 



- upowszechnianie 
informacji o placówkach 
pomocowych i programach 
profilaktycznych 
realizowanych na rzecz 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, 
- budowanie wrażliwości 
społeczeństwa na zjawisko 
przemocy w otoczeniu, 
b) edukacja dzieci i 
młodzieży w zakresie 
radzenia sobie z przejawami 
agresji i przemocy: 
- uczestniczenie w 
programach 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania przemocy, 
- organizowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży, 
podejmowanie działań w 
środowisku dotkniętym 
przemocą w rodzinie 
mających na celu 
przeciwdziałanie temu 
zjawisku, 
- prowadzenie w 
placówkach oświaty 
kampanii, konkursów, zajęć 
edukacyjnych mających na 
celu podniesienie 
świadomości uczniów na 
temat zagrożeń związanych 
z przemocą,  
- prowadzenie edukacji 
wśród dzieci w zakresie 
radzenia sobie ze stresem i 
agresją własną i innych, 

- Kuratorzy, 

5. Podniesienie poziomu 

wiedzy i umiejętności 

osób realizujących 

zadania związane z 

przemocą w rodzinie 

oraz przeciwdziałanie 

wypaleniu 

zawodowemu. 

a) podnoszenie kwalifikacji 
w zakresie przeciwdziałania 
przemocy: 
- organizowanie i 
uczestnictwo w szkoleniach, 
doradztwie, warsztatach, 
konferencjach z zakresu 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie (tworzenie planu 

Działania 

ciągłe 

2021-2025 

- GOPS Łęka Opatowska, 

- Zespół Interdyscyplinarny, 

- GKRPA w Łęce Opatowskiej, 

- Policja 

- Oświata, 

- Kuratorzy, 



pomocy, interwencji, 
współpracy 
interdyscyplinarnej, 
realizacji procedury 
Niebieskiej Karty), 
- zapewnienie dostępu do 
fachowej literatury, 
- uczestnictwo w 
spotkaniach mających 
na celu wymianę 
doświadczeń oraz 
pomoc w sytuacjach 
trudnych, 

 

VII ADRESACI PROGRAMU  
 

 Program kierowany jest do: 

 Mieszkańców gminy Łęka Opatowska, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie, 

 Rodzin i osób bezpośrednio dotkniętych zjawiskiem przemocy, 

 Osób / instytucji pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi 

przemocą. 

 

VIII REALIZATORZY PROGRAMU 
 

 Realizatorami programu będą: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej, 

 Zespól Interdyscyplinarny, 

 Policja, 

 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii,  

 Oświata, 

 Służba zdrowia, 

 Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 

 

 

 

 

 

 



IX PROGNOZOWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 
 

 Realizacja Programu w latach 2021 – 2025 w skutkach ma przyczynić się do: 

 pogłębienia wiedzy mieszkańców gminy Łęka Opatowska na temat zjawiska przemocy 

domowej, 

 udzielenia profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

 zwiększenia skuteczności działań wobec ofiar przemocy oraz jej sprawców, 

 usprawnienia systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, 

 zmiany postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

X MIEJSCE I CZAS REALIZACJI PROGRAMU 
 

 Program będzie realizowany na terenie gminy Łęka Opatowska  w latach 2021 - 2025. 

Działania zaplanowane do realizacji będą wprowadzane w formie ciągłej. 

 

XI MONITORING PROGRAMU 
 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Łęka Opatowska na Lata 2021-2025 będzie zarządzany przez kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej.  

 Program monitorowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce 

Opatowskiej. Monitorowanie programu umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, 

ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących.  

Przy monitorowaniu programu będą brane pod uwagę następujące wskaźniki: 

 Liczba osób/rodzin objętych pomocą, 

 Liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, 

 Liczba wszczętych procedur „Niebieska Karta” 

 Liczba ofiar przemocy w rodzinie, 

 Liczba sprawców przemocy domowej, 

 Liczba osób biorących udział w programach korekcyjno – edukacyjnych, 

 Liczba zgłoszeń do prokuratury przygotowawczych wobec sprawców przemocy, 
 

XII ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 

 Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Łęka Opatowska, w tym z 
wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dotacji oraz 
ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 
 


