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1. Wprowadzenie  

1.1 Uzasadnienie  

  

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz.218, ze zm.) opracowanie i realizacja 

powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie należy do zadań własnych Powiatu. 

Zadaniem Programu w Powiecie Miechowskim na lata 2021 – 2024 jest: 

- Działanie mające na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat 

przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. 

-Promowanie dobrych metod wychowawczych bez użycia przemocy. 

-Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

-Realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

-Informowanie o możliwościach i formach udzielania pomocy. 

Mając na uwadze powyższe należało sporządzić dokument pn. „Powiatowy 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Powiecie Miechowskim na Lata 2021 – 2024”, zwany dalej „Powiatowym 

Programem” , który zawiera podstawowe informacje na temat występowania zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie powiatu miechowskiego i zawiera działania mające na 

celu przeciwdziałanie tego typu sytuacjom. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, zwane dalej „PCPR”, jako 

jednostka organizacyjna Powiatu Miechowskiego zajmująca się realizacją zadań 

powiatu w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej, w wyniku rozeznania 

potrzeb w niniejszym zakresie, podjęło działania mające na celu opracowanie  

a następnie realizację Powiatowego Programu. Podstawą opracowania Powiatowego 

Programu była wstępna diagnoza skali przemocy w rodzinie w Powiecie Miechowskim 

oraz zadania nałożone na samorząd powiatowy przez powołaną ustawę  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  
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1.2 Podstawa prawna działania Programu   

  

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Miechowskim na lata 2021 - 2024, został opracowany 

w oparciu o następujące akty prawne:  

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

z 2020 r. poz.218 ze zm.).  

- Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz.2277 ze zm.),  

- Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1876.),  

- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 

 

2. Przemoc w rodzinie – podstawy teoretyczne  

2.1 Definicja przemocy w rodzinie   

  

Zgodnie z ustawą z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

przemoc w rodzinie należy  rozumieć jako ,, jednorazowe albo  powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób 

(członków rodziny lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących),  

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 to każde 

zachowanie wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli  

i władzy.  

Przemoc w rodzinie to nie tylko znęcanie się fizyczne nad członkiem rodziny, ale 

także dręczenie psychiczne. Jest to zamierzone działanie naruszające godność oraz 

podstawowe prawa, powodujące cierpienie. Ofiary przemocy w rodzinie stanowią 

głównie kobiety, które często powstrzymują się przed zerwaniem toksycznej relacji  

z powodu wstydu i bezradności. Przemoc w rodzinie jest intencjonalna, nakierowana na 

kontrolowanie i podporządkowywanie drugiej osoby. Sprawca wykorzystuje przewagę 

(fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną) nad ofiarą.  

 

 



 
 

5 
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
w Powiecie Miechowskim na lata 2021 - 2024 

Powszechnie przyjmuje się, że jest to działanie:  

1. Intencjonalne i skierowane przeciwko innym członkom rodziny działanie mające na 

celu sprawowanie kontroli nad ofiarami; 

2. Wykorzystujące przewagę sił (sprawca jest silniejszy, a ofiara słabsza); 

3.  Naruszające prawa i dobra osobiste ofiar (np. prawo do nietykalności fizycznej, 

godności  i szacunku); 

4. Powodujące ból i cierpienie (sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne  

szkody, co powoduje, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony). 

 

2.2 Rodzaje przemocy  

  

Przemoc przybiera wiele form. Ze względu na przebieg dzieli się na:    

➢ Przemoc gorącą – jest to gwałtowny wybuch niekontrolowanej agresji, 

wściekłości i brutalności. Jest to forma odreagowania problemów i frustracji na 

członkach rodziny. Sprawca jest przekonany o niezdolności ofiary do obrony  

i dlatego ma poczucie bezkarności. Objawy tej agresji są widoczne dla reszty 

społeczności. Ten rodzaj przemocy jest charakterystyczny w środowiskach  

o niższym statusie społecznym. 

➢ przemoc chłodną –  tutaj sprawca jest spokojniejszy, bądź bardziej się kontroluje. 

Przemoc chłodna przyjmuje postać bardzo rygorystycznego wychowania. 

Sprawca jest przekonany o słuszności swoich czynów, przekłada dużą uwagę na 

brak widocznych śladów czy świadków zdarzenia. Ten rodzaj przemocy częściej 

występuje w środowiskach o tzw. wysokim statusie społecznym. 

 Natomiast ze względu na strategię działania przyjętą przez sprawcę występuje:  

▪ Przemoc fizyczna to wszelkie działania skierowane przeciw ciału ofiary, 

prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej np. bicie, duszenie, szarpanie, 

policzkowanie, ciągnięcie za uszy; włosy, izolowanie od świata zewnętrznego, 

kopanie, wykręcanie rąk, klapsy. Takie zachowania są czynami karalnymi. 

▪ Przemoc psychiczna polega na sprawowaniu przez sprawcę  kontroli 

psychologicznej nad ofiarą, powodujące obniżenie u ofiary poczucia własnej 

wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych, np. wyśmiewanie 

poglądów religii, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku; 

grożenie (pozbawieniem zdrowia/ życia/ własnym samobójstwem), grożenie 

niebezpiecznymi narzędziami, ubliżanie, ośmieszanie, używanie wyzwisk, 

zastraszanie, szantażowanie, kontrolowanie, znęcanie się nad zwierzęciem 

domowym, itp.   
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▪ Przemoc seksualna to każdy rodzaj zachowania skutkującego niechcianym 

kontaktem w sferze seksualnej. Sprawca ma na celu poniżenie ofiary i odebranie 

jej własnej godności. Sprawca wymusza określone zachowania, celem 

zaspokajania własnych potrzeb. Np. zmuszanie do wykonywania czynności 

seksualnych, gwałt, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie 

zazdrości.   

▪ Przemoc ekonomiczna to działania prowadzące do całkowitego finansowego 

uzależnienia ofiary od sprawcy, np. nieprzekazywanie pieniędzy na utrzymanie, 

blokowane dostępu do wspólnego konta, niszczenie rzeczy osobistych, 

demolowanie mieszkania, zaciąganie kredytów, wymuszanie pieniędzy, 

uniemożliwienie podjęcia pracy, itp.   

  

Stosowanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucia bezsilności  i 

bezradności, ciągłego niepokoju, zaburzeń lękowych, depresji oraz chorób związanych 

ze stresem. Szczególnie dramatyczne konsekwencje przemocy zauważa się u dzieci. 

Powoduje ona bowiem w ich psychice nieodwracalne skutki, które mogą dać znać o 

sobie dopiero w życiu dorosłym.  

 

 Z dniem 1 sierpnia 2020 r. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

została znowelizowana. Zgodnie z nią, osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela 

się bezpłatnej pomocy w szczególności:  

✓ poradnictwa medycznego; psychologicznego; prawnego; socjalnego; 

zawodowego i rodzinnego 

✓ interwencji kryzysowej i wsparcia 

✓ ochrony przed dalszym krzywdzeniem (ofiara może liczyć na schronienie np. w 

specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, lub żądać 

opuszczenia przez sprawcę wspólnego miejsca zamieszkania) 

✓ badania lekarskiego 

✓ pomocy w uzyskaniu mieszkania 
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2.3 Stadia przemocy  

  

Przemoc w rodzinie nie jest zdarzeniem jednorazowym. Jej powstanie 

charakteryzuje cykliczność. Badania wykazały, że związki, w których kobiety doznają 

przemocy fizycznej ze strony swoich partnerów, przechodzą przez trzy, następujące po 

sobie fazy, powtarzającego się cyklu:  

 I. Faza narastania napięcia  

Zwana potocznie „Cisza przed burzą”. Charakteryzuje się pojawianiem dużej liczby 

sytuacji konfliktowych. Partner staje się drażliwy, a każdy drobiazg wyprowadza go z 

równowagi. Swoje emocje wyładowuje na ofierze, powodując kłótnie. Staje się 

niebezpieczny. Ofiara wpada w apatię, jest w stanie silnego niepokoju, ciągle przeprasza 

za swoje „niewłaściwe” zachowanie. Czasem zdarza się, że ofiary same wywołują 

kłótnie, po to żeby „mieć już to wszystko już za sobą”: 

II.  Faza gwałtownej przemocy  

Napięcie partnera znajduje upust. Jego zachowanie staje się nieprzewidywalne, wpada 

w szał. Zazwyczaj wywołuje to jakiś drobiazg np. opóźnienie posiłku, „niewłaściwe” 

według niego zachowanie kobiety. Dochodzi wtedy do eksplozji zachowań, czego 

skutkiem może być: podbite oko; obrażenia wewnętrzne; wybite zęby;  poronienie; a 

nawet śmierć. Kobieta stara się zrobić wszystko aby uspokoić sprawcę i ochronić siebie. 

Po zakończeniu wybuchu kobieta odczuwa wstyd, przerażenie, jest oszołomiona, traci 

ochotę do życia. 

III. Faza miodowego miesiąca  

Sprawca wie, że przekroczył granicę, staje się inna osobą. Przeprasza i żałuje tego co 

zrobił; obiecuje, że to się już nigdy nie powtórzy. Stara się znaleźć wytłumaczenia dla 

tego, co zrobił. W tej fazie sprawca okazuje skruchę; ciepło; miłość i zainteresowanie. 

Kobieta zaczyna wierzyć w zmianę partnera i w to, że był to tylko incydent. Czuje się 

kochana i ważna. Ale faza miodowego miesiąca jest tylko przemijającym okresem i 

wkrótce rozpoczyna się ponownie faza narastania napięcia. Wszystko zaczyna się od 

nowa. Przemoc w następnym cyklu na ogół jest bardziej gwałtowna; brutalna i dłuższa. 

Jednak faza miodowego miesiąca daje ofierze nadzieję, cały czas powstrzymując ją 

przed doniesieniem na sprawcę do organów ścigania. Niestety u sprawcy daje to 

poczucie bezkarności. 
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Rysunek nr 1. Fazy cyklu przemocy   

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diagnoza problemu 

 

 Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Powiecie Miechowskim 

 Dane statystyczne dotyczące przemocy w rodzinie są głównie gromadzone w 

Zespołach Interdyscyplinarnych funkcjonujących przy Gminnych Ośrodkach Pomocy 

Społecznej, które bezpośrednio pracują z rodziną dotkniętą przemocą, jak również przez 

Policję (Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego w Miechowie) podczas interwencji.

  

 

 Zebrane dane przedstawiają skalę zjawiska przemocy w rodzinie na przestrzeni lat 

2017 – 2019. W porównaniu do lat ubiegłych zdecydowanie wzrosła liczba 

wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A”. Dalej w większości sprawcami 

przemocy są mężczyźni, a ofiarami kobiety. Dane z KPP w Miechowie wykazują 

nieliczne przypadki stosowania przemocy przez kobiety. Jedną z głównych przyczyn 

jest nadużywanie alkoholu. Według statystyk, najczęściej występującą formą przemocy 

jest przemoc fizyczna i psychiczna. 
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Tabela nr. 1 Liczba poszczególnych rodzajów przemocy 

L.P. 2017 2018 2019 

 

Przemoc fizyczna 74 95 76 

Przemoc seksualna 4 5 3 

Przemoc 

ekonomiczna 

8 0 0 

Przemoc 

psychiczna 

89 128 106 

Przemoc innego 

rodzaju 

55 54 26 

 

 

 Z zestawienia Komendy Powiatowej Policji w Miechowie wynika, że na terenie 

Powiatu Miechowskiego w latach 2017-2019 wypełniono w sumie 320 formularzy 

Niebieska Karta. Na podstawie Wykresu nr 1 można stwierdzić, że od 2017 r. liczba 

interwencji polegających na założeniu NK istotnie wzrosła i utrzymuje się na wysokim 

poziomie, który średniorocznie wynosi ok. 106 wypełnionych NK, co wydaje się dużym 

współczynnikiem jak na tak mały powiat jak nasz. Warto dodać, że w ostatnich trzech 

latach, 284 razy wszczynano procedurę NK, a w 36 przypadkach sprawa dotyczyła 

kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej już procedury. 

 

Wykres nr 1. Liczba Niebieskich wypełnionych w Powiecie Miechowskim w latach 2017 - 2019. 

 

 

1. Opracowanie własne na podstawie statystyk Komendy Powiatowej Policji w Miechowie za lata 2017-2019 

2. Opracowanie własne na podstawie statystyk Komendy Powiatowej Policji w Miechowie za lata 2017-2019 

90

126

104

0

20

40

60

80

100

120

140

2017 2018 2019

Liczba wypełnionych formularzy NIEBIESKA KARTA  w latach 2017 - 2019



 
 

10 
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
w Powiecie Miechowskim na lata 2021 - 2024 

Biorąc pod uwagę miejsce, gdzie najczęściej dochodziło do założenia procedury 

Niebieska Karta, należy wskazać, że w latach 2017 - 2019 w gminie Miechów było 

najwięcej takich przypadków - średnio 41 na rok. Natomiast gminą, gdzie statystycznie 

najrzadziej dochodziło do występowania zjawiska przemocy w rodzinie jest Książ 

Wielki oraz Słaboszów. W obu gminach zastosowano procedurę NK średniorocznie w 

7 przypadkach. ( Tabela nr 2) 

 

Tabela nr 2. Liczba Niebieskich Kart założonych przez GOPS-y w latach 2017 - 2019 

Gmina wypełniająca formularz 

Niebieska Karta 

2017 2018 2019 

Charsznica 18 16 14 

Gołcza 16 19 18 

Miechów 34 46 42 

Słaboszów 11 4 6 

Racławice 11 12 8 

Książ Wielki 8 10 3 

Kozłów 9 17 20 

 

   Powiat Miechowski jest powiatem rolniczym, składa się w większości z gmin 

wiejskich. Między innymi z uwagi na to można powiedzieć, że ze zjawiskiem przemocy 

w rodzinie mamy do czynienia przede wszystkim na terenach wiejskich (Zob. Wykres 

nr 2)   

Wykres nr 2. Liczba Niebieskich wypełnionych w Powiecie Miechowskim w latach  

2017 - 2019 

 

 

3.Opracowanie własne na podstawie danych z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej za lata 2017-2019  

4. Opracowanie własne na podstawie statystyk Komendy Powiatowej Policji w Miechowie za lata 2017-2019 
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Mając na względzie dane z ostatnich trzech lat odnośnie płci sprawców przemocy 

(Tabela nr 3) można powiedzieć, że liczba mężczyzn wśród sprawców przemocy  jest 

zdecydowanie większa niż kobiet, stanowi ona ok 96% przy 4% w przypadku kobiet. 

Optymistyczny jest fakt, że wśród sprawców przemocy brak jest osób nieletnich.  

 

Tabela nr 3. Liczba sprawców przemocy domowej w latach 2017 - 2019 

Liczba sprawców 

przemocy w 

rodzinie, w tym: 

2017 2018 2019 

Kobiety 2 9 2 

Mężczyźni 88 118 102 

nieletni 0 0 0 

ogółem 90 127 104 

 

Porównując ogólną liczbę sprawców przemocy oraz osób zatrzymanych przez 

Policję w latach 2017-2019, z uwagi na stosowaną przemoc w rodzinie ( Tabela nr 4), 

należy podkreślić, iż aresztowano prawie połowę wszystkich sprawców przemocy. 

Ponadto zauważalny jest fakt, że osoby zatrzymane to głównie mężczyźni. 

   

Tabela nr 4. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych przez Policję w latach 2017-2019 

Liczba 

zatrzymanych 

sprawców przemocy 

w rodzinie, w tym: 

2017 2018 2019 

Kobiety  0 5 1 

Mężczyźni 39 57 51 

nieletni 0 0 0 

ogółem 39 62 52 

 

 

Zjawisku przemocy w rodzinie bardzo często towarzyszy alkohol. Analizując ten 

problem nie sposób nie połączyć działań przemocowych z osobami nietrzeźwymi, o 

czym świadczy Tabela nr 5. Należy jednak pamiętać, iż nadużywanie alkoholu nie jest 

przyczyną przemocy lecz czynnikiem ułatwiającym jej stosowanie.   Z posiadanych 

danych wynika, że nietrzeźwi sprawcy przemocy stanowią ok. 64% ogółu sprawców.  

  

 

 5.Opracowanie własne na podstawie statystyk Komendy Powiatowej Policji w Miechowie za lata 2017-2019 

 6. Opracowanie własne na podstawie statystyk Komendy Powiatowej Policji w Miechowie za lata 2017-2019 
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Tabela nr 5. Liczba sprawców przemocy domowej będących pod wpływem alkoholu w latach 2017 – 2019 

Liczba sprawców 

przemocy w rodzinie 

pod wpływem 

alkoholu, w tym: 

2017 2018 2019 

Kobiety 0 6 1 

Mężczyźni 53 78 69 

Nieletni 0 0 0 

ogółem 53 84 70 

 

 

Tabela nr 6.  Tabela dotycząca rodzaju udzielonego wsparcia osobom, co do których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. 

Rodzaj udzielonej pomocy 2017 2018 2019 

Umieszczenie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie 

0 0 0 

Umieszczenie w ośrodku wsparcia 0 0 0 

Umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej 0 0 0 

Umieszczenie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i 

kobiet w ciąży 

0 0 0 

Umieszczenie w szpitalu 0 1 0 

Udzielenie pomocy medycznej 3 0 2 

Inny rodzaj pomocy 44 63 21 

     

 

Poniżej zostały przedstawione dane dotyczące liczby ofiar przemocy w latach 

2017 - 2019, z podziałem na kobiety, mężczyzn i osoby małoletnie. Zauważalna jest tu 

tendencja do występowania dużo większej liczby ofiar wśród kobiet, niż mężczyzn. Jest 

to porównywalne  z tendencją występującą na obszarze całego kraju. Na uwagę 

zasługuje fakt, że kobiety z terenu Powiatu Miechowskiego są ofiarami przemocy ok. 

pięć razy częściej niż osoby nieletnie. Niepokojąca jest liczba pokrzywdzonych 

nieletnich, którzy jak wynika z poniższego zestawienia są drugą, co do wielkości grupą 

najczęściej doznającą przemocy domowej.  

  

 

 

7.Opracowanie własne na podstawie statystyk Komendy Powiatowej Policji w Miechowie za lata 2017-2019 

8. Opracowanie własne na podstawie statystyk Komendy Powiatowej Policji w Miechowie za lata 2017-2019 
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Tabela nr 7. Liczba osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej w latach 2017 - 2019 

Liczba osób 

pokrzywdzonych w 

wyniku przemocy 

domowej, w tym: 

2017 2018 2019 

Kobiety 86 123 104 

Mężczyźni  22 17 16 

Nieletni 30                  12 17 

ogółem 138 152 137 

 

 

4. Obszary i cele programu  

  

Dla prawidłowej realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 wyłoniono 

trzy obszary działania.  

OBSZAR 1 

Profilaktyka i edukacja 

Obszar kierowany do wszystkich mieszkańców powiatu miechowskiego, w szczególności do osób i 

rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie 

OBSZAR 2 

Pomoc i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

 Obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

OBSZAR 3 

Wzmocnienie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Obszar kierowany do przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 

 

Celem głównym Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024 jest 

zmniejszenie występowania zjawiska przemocy oraz zwiększenie skuteczności działań 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Miechowskim poprzez 

podniesienie skuteczności pomocy jej ofiarom, zapewnienie im ochrony i 

bezpieczeństwa, a także odpowiednie działania interwencyjne i korekcyjne wobec osób 

stosujących przemoc. 

 

 

9.Opracowanie własne na podstawie statystyk Komendy Powiatowej Policji w Miechowie za lata 2017-2019 
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Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

✓ podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, 

✓ zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród wszystkich 

mieszkańców Powiatu Miechowskiego, 

✓  zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec rodzin dotkniętych problemem  

przemocy w rodzinie, 

✓ zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec sprawców przemocy, 

✓  podwyższanie poziomu wiedzy i umiejętności kadry realizującej zadania z 

zakresu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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5. Adresaci programu  

  

Odbiorcami Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024  będą następujące osoby:   

▪ ofiary przemocy, głównie dzieci, współmałżonkowie, partnerzy, osoby starsze i  

niepełnosprawne;  

▪ sprawcy przemocy; 

▪ pracownicy instytucji i organizacji zajmujących się pomocą na rzecz osób i 

rodzin dotkniętych przemocą;  

▪ społeczność lokalna. 
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6. Realizacja programu  

Cel Zadania Wskaźniki ewaluacji Realizatorzy 

 
1.Podejmowanie 

działań 

profilaktycznych 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Monitorowanie skali 

zjawiska przemocy 

w rodzinie. 

 

 

 

 

➢ Prowadzenie 

kampanii 

społecznych 

 

 

 

 

 

 

➢ Zapewnienie 

mieszkańcom 

Powiatu 

Miechowskiego 

dostępu do bazy 

danych dotyczącej 

instytucji 

świadczących pomoc 

rodzinom z 

problemem 

przemocy w rodzinie 

 

➢ Współpraca 

Powiatowego 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w 

Miechowie z 

instytucjami oraz 

organizacjami w 

zakresie pomocy 

osobom dotkniętym 

przemocą w 

rodzinie; 

 

➢ Współpraca 

pomiędzy organami 

samorządu 

terytorialnego a 

kościołami lub 

związkami 

wyznaniowymi w 

celu wprowadzenia 

elementów edukacji 

➢ gromadzone co roku 

informacje na temat 

występowania 

zjawiska przemocy w 

rodzinie - 

sporządzanie 

corocznego raportu;  

➢ liczba artykułów w 

prasie na temat 

zjawiska przemocy w 

rodzinie ( min.1x rok);  

➢  liczba 

rozpowszechnionych 

ulotek o plakatów 

umieszczone w prasie 

(min 50 x rok);  

➢  coroczna aktualizacja 

informacji na temat 

instytucji 

udzielających pomocy 

rodzinom 

(zamieszczonych na 

stronie internetowej 

PCPR); 

 

 

 

 

➢ liczba wspólnych 

interwencji; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ liczba wspólnie 

podjętych inicjatyw; 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w 

Miechowie;  

▪ GOPS-y i 

Zespoły 

Interdyscyplinarn

e z gmin: Gołcza, 

Charsznica, 

Słaboszów, Książ 

Wielki, 

Racławice, 

Kozłów, 

Miechów 

▪ Kuratorzy sądowi 

▪ parafie z terenu 

powiatu 
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na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie 

 

➢ Realizowanie 

programów 

mających na celu 

udzielanie 

specjalistycznej 

pomocy, zwłaszcza 

w zakresie 

promowania i 

wdrożenia 

prawidłowych metod 

wychowawczych w 

stosunku do dzieci w 

rodzinach 

zagrożonych 

przemocą w rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

➢ liczba rodzin 

uczestniczących w 

programie; 

 

2. Zwiększenie 

skuteczności 

oddziaływań 

wobec rodzin 

dotkniętych 

problemem 

przemocy w 

rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Prowadzenie 

poradnictwa, m.in.:  

prawnego, 

psychologicznego, 

pedagogicznego. 

 

 

➢ Zapewnienie 

natychmiastowego 

wsparcia 

psychologicznego 

dla osób 

dotkniętych 

przemocą 

 

➢ Prowadzenie 

Telefonu Zaufania/ 

telefonu 

Interwencyjnego 

 

 

 

➢ Zapewnienie 

pomocy 

terapeutycznej 

osobom dotkniętym 

przemocą w 

rodzinie 

 

➢ Zapewnienie 

osobom dotkniętym 

przemocą w 

rodzinie miejsc w 

ośrodkach 

interwencji 

kryzysowej, 

➢ Liczba osób 

dotkniętych przemocą 

korzystających z 

porad specjalistów w 

Punkcie Interwencji 

Kryzysowej; 

 

➢ Liczba telefonów dot. 

problemu przemoc 

odebranych w ramach 

Telefonu 

Interwencyjnego; 

 

 

 

➢ Liczba telefonów dot. 

problemu przemocy 

odebranych w ramach 

Telefonu Zaufania; 

 

➢ Ilość osób 

skierowanych na 

leczenie odwykowe; 

 

 

 

 

➢ Liczba osób, które 

umieszczono w oik, 

ośrodku wsparcia lub 

w innej  placówce 

tego  typu (np. w 

Lokalu 

interwencyjnym) na 

terenie powiatu; 

 

▪ Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w 

Miechowie;  

▪ Komenda 

Powiatowa 

Policji w 

Miechowie i 

Posterunki 

Policji w Gołczy, 

Charsznicy, 

Słaboszowie, 

Książu Wielkim, 

Racławicach, 

Kozłów  

▪ Zespoły 

Interdyscyplinar

ne  w gminach: 

Gołcza, 

Charsznica, 

Słaboszów, 

Książ Wielki, 

Racławice, 

Kozłów , 

Miechów  

▪ kuratorzy 

społeczni i 

zawodowi;  

▪ asystencji 

rodziny 

▪ Gminne Komisje 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 
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ośrodkach wsparcia 

lub w innych tego 

typu placówkach 

 

➢ Realizacja 

programów  

korekcyjno - 

edukacyjnych oraz 

socjoterapeutycznyc

h dla sprawców 

przemocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Liczba 

zrealizowanych oraz 

będących w trakcie 

realizacji  programów 

korekcyjno – 

edukacyjnych  oraz 

socjoterapeutycznych 

dla sprawców 

przemocy;  Liczba 

osób uczestniczących 

w programie ;  Liczba 

osób które otrzymały 

zaświadczenie o 

ukończeniu 

programu; 

 

3. Podwyższanie 

poziomu wiedzy i 

umiejętności 

kadry realizującej 

zadania z zakresu 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie 

 

 

 

➢ Udział w 

szkoleniach, 

konferencjach i 

seminariach z 

zakresu przemocy w 

rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

➢ Wdrożenie systemu 

wsparcia dla osób 

pracujących  

bezpośrednio z 

osobami 

dotkniętymi 

przemocą  w 

rodzinie  i z 

osobami 

stosującymi 

przemoc w rodzinie 

 

➢  Liczba szkoleń, 

konferencji 

seminariów odbytych 

przez pracowników 

(szczebla 

powiatowego) 

zaangażowanych w 

pomoc rodzinom 

dotkniętym 

przemocą; (min 2-3 

rocznie);  

 

➢  Liczba 

zorganizowanych 

szkoleń, spotkań 

informacyjno  – 

doradczych  (min.1-2 

rocznie); 

▪ Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w 

Miechowie;  

▪  GOPS-y i 

Zespoły 

Interdyscyplinarn

e w gminach: 

Gołcza, 

Charsznica, 

Słaboszów, Książ 

Wielki, 

Racławice, 

Kozłów, 

Miechów 
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Przewidywane efekty prowadzonych działań.  

 

1. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach.  

2. Promowanie wartości rodzinnych.  

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

4.Przełamanie mitów i stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie - 

funkcjonujących  w społeczeństwie.  

5.Wzmocnienie roli rodzica poprzez promowanie właściwych postaw wychowawczych.  

6. Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w 

rodzinie poprzez podejmowanie oddziaływań wobec ofiar i sprawców.  

7. Ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie naszego Powiatu.  

8. Zwiększenie dostępności i skuteczności różnych form pomocy. 

9.Podniesienie kwalifikacji kadry świadczącej pomoc rodzinom z problemem przemocy  

w rodzinie, zapewniające lepszą jakość i efektywność w pracy.  
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7.  Źródła finansowania 

 

  Program realizowany będzie w ramach bieżących zadań prowadzonych przez 

realizatorów poszczególnych działań.   

Źródła finansowania to w szczególności:  

 środki budżetu państwa,  

 środki Europejskiego Funduszu Społecznego,  

 środki własne powiatu,  

 środki własne bezpośrednich realizatorów poszczególnych zadań programu,  

 środki pozyskane z innych źródeł, w tym dotacji. 

 

 

8.  Ewaluacja i monitoring   

Monitoring programu będzie polegał na corocznym zbieraniu danych 

dotyczących zrealizowanych zadań od podmiotów zaangażowanych w jego realizację, 

przez koordynatora, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, w celu 

oceny, czy osiąga on założone cele.   

Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność podejmowanych działań, głównie w 

oparciu  o analizę osiąganych wskaźników.  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Miechowie po zakończeniu realizacji Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2021 –2024  opracuje informacje na temat efektywności programu, którą przedłoży 

Radzie Powiatu Miechowskiego, a następnie zamieści na stronie internetowej PCPR w 

Miechowie. 

 

 

 

 

 


