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1. Wprowadzenie 

Rodzina w życiu każdego człowieka spełnia najważniejszą funkcję. Zaspakaja potrzebę 

bezpieczeństwa, miłości, uczy wzajemnego do siebie szacunku, przekazuje obowiązujące 

w społeczeństwie normy, zachowania, wartości. Kiedy zachwiane zostają: poczucie 

bezpieczeństwa, wzajemny szacunek i miłość – pojawia się niepewność, strach, a w ślad za nim 

alkohol, cierpienie, ból, przemoc. Rodzina wówczas przechodzi kryzys i staje się źródłem 

traumatycznych przeżyć.  

 

2. Podstawy prawne 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie 

w Łabowej na lata 2021-2028 realizowany będzie na podstawie następujących aktów 

prawnych: 

a. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze 

zm.) 

b. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2020 

r. poz. 218) 

c. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1245 ze 

zm.).  

3. Wstęp  

Przemoc jest zjawiskiem coraz częściej występującym w kręgach społecznych. Niemal 

każdego dnia jesteśmy świadkami przemocy, jej ofiarami lub obserwatorami zachowań 

demonstrujących czyjąś przewagę, władzę, która wywołuje cierpienie innych.  Często działania 

manifestujące czyjąś bezsilność, potrzebę czyjejś uwagi, sprawiają ból, poniżają, zmuszają do 

uległości czy szukania pomocy. Jednocześnie prawie codziennie media donoszą o kolejnych 

porzuconych noworodkach, dzieciach maltretowanych przez swoich rodziców, lub ich 

partnerów, o maluchach, które umierają w skutek pobicia, zaniedbania, atakach przestępczych 

na tle seksualnym. 

 Zatrważające jest to, że przemoc staje się towarem sprzedawanym w licznych programach 

telewizyjnych, jest główną atrakcją gier komputerowych, filmów. Odbierana jest przez 

odbiorców z różnych grup wiekowych. Pomimo, iż przemoc istniała od zarania dziejów we 

wszystkich kulturach  i religiach, obecnie właśnie obserwować można eskalację przemocy 
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a równocześnie wzrastającego nią zainteresowania naukowców oraz osób pracujących 

z osobami doświadczającymi przemocy.  

Warto podkreślić, że przemoc jest zjawiskiem społecznym i dotyczy szeroko rozumianego 

społeczeństwa: rodziny, instytucji, środowiska pracy.  

Dość powszechne jest, iż osoby doznające przemocy nie mają wsparcia ze strony bliskich 

(rodziny, znajomych, przyjaciół) oraz brak im wiedzy na temat form pomocy i instytucji, które 

świadczą pomoc i wsparcie.  

 

4. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie 

Dom rodzinny powinien być przystanią bezpieczną, gdzie człowiek odczuwa akceptację, 

zrozumienie, gdzie nabieramy sił i chętnie tam wracamy. Jednak dla wielu jest on miejscem 

niebezpiecznym, gdzie poszczególni członkowie rodziny doznają cierpień fizycznych                             

i emocjonalnych, gdzie są również niejednokrotnie wykorzystywani seksualnie. 

Literatura wyróżnia się trzy podstawowe formy przemocy w rodzinie: przemoc fizyczna, 

seksualna, psychiczna – określana także jako „przemoc czynna”.   

Przemoc wobec osób zależnych (dzieci, osób chorych, niepełnosprawnych, starszych) może 

polegać na umyślnym niezaspokajaniu ich podstawowych potrzeb. Najczęściej różne formy 

przemocy występują łącznie.  

Akty przemocy można również podzielić w zależności od kryterium celu, wyróżniając 

przemoc instrumentalną, która jest środkiem do osiągnięcia celów, oraz przemoc stanowiącą 

cel sam w sobie.  

Uwzględniając emocjonalne aspekty zachowania sprawców, można wyróżnić: przemoc 

„gorącą” – u jej podstaw leży duża impulsywność sprawcy, czyli dynamiczne i naładowane 

gniewem zjawisko pękania tamy emocjonalnej, uruchamiające agresywne zachowania, oraz 

przemoc „chłodną” – spokój tam jest tylko pozorny, emocje sprawcy są przez niego tłumione 

i kontrolowane, sprawca realizuje scenariusz zapisany w jego umyśle, gotowy wtargnąć na 

terytorium psychiczne swojej ofiary. 

Przemocą w rodzinie nazywamy każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, 

którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy.  

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko 

członkowi rodziny, które naruszają jego godność oraz podstawowe prawa, powodują cierpienie 

i szkody.  
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Przemoc jest przestępstwem – bezprawnie naruszającym integralność fizyczną  i psychiczną 

osoby doznającej przemocy. 

Przemoc jest często przyczyną innych wymienionych w art.7 ustawy                                

o pomocy społecznej problemów, w szczególności ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, 

niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz problemów w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Nadużywanie siły, w stosunku do członków swojej rodziny, często zintegrowane jest 

z uzależnieniem od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.  

Przemoc jest sytuacją, z którą bardzo trudno jest ofiarom samodzielnie sobie poradzić. 

 

5. Rodzaje, formy oraz skutki przemocy 

 

Rodzaje przemocy Formy przemocy Skutki przemocy 

Przemoc fizyczna szarpanie, kopanie 

popychanie, obezwładnianie, 

duszenie, odpychanie, 

przytrzymywanie, 

policzkowanie, szczypanie, 

bicie otwartą ręką, pięściami, 

różnymi przedmiotami, 

przypalanie papierosem, 

topienie, polewanie 

substancjami żrącymi, 

użycie broni, pozostawienie 

w niebezpiecznym miejscu, 

nie udzielenie niezbędnej 

pomocy, itp. 

bezpośrednie: uszkodzenia 

ciała - urazy, rany, złamania, 

stłuczenia, zadrapania, 

siniaki, poparzenia; 

następujące skutki: choroby 

w wyniku powikłań i stresu, 

zespół stresu pourazowego, 

życie w chronicznym stresie, 

poczuciu zagrożenia, 

strachu, lęku, napady paniki, 

bezsenność, zaburzenia 

psychosomatyczne, itp.; 

Przemoc psychiczna wyśmiewanie opinii, 

poglądów, przekonań, 

religii, pochodzenia, 

narzucanie swojego zdania, 

poglądów, stałe ocenianie, 

krytyka, wmawianie choroby 

psychicznej, izolowanie 

kontrolowanie, ograniczanie 

kontaktów z innymi ludźmi, 

wymuszanie posłuszeństwa i 

podporządkowania, 

ograniczanie snu, 

pożywienia i schronienia, 

wyzywanie, używanie 

wulgarnych epitetów, 

poniżanie, upokarzanie, 

zniszczenie poczucia mocy 

sprawczej ofiary, jej 

poczucia własnej wartości i 

godności, uniemożliwienie 

podjęcia jakichkolwiek 

działań niezgodnych z 

zasadą posłuszeństwa, 

osłabienie psychicznych i 

fizycznych zdolności 

stawiania oporu oraz 

wyrobienie przekonania o 

daremności jego stawiania, 

odizolowanie od 

zewnętrznych źródeł 

wsparcia, całkowite 

uzależnienie ofiary od 

prześladowcy, stały strach i 
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zawstydzanie, stosowanie 

gróźb, szantażowanie, itp. 

utrata nadziei, choroby 

psychosomatyczne, ciągły 

stres, zaburzenia snu, itp. 

Przemoc seksualna gwałt, wymuszanie pożycia 

seksualnego, 

nieakceptowanych pieszczot 

i praktyk seksualnych, 

zmuszanie do seksu z 

osobami trzecimi, sadyzm w 

pożyciu, wyśmiewanie 

wyglądu, ciała i krytyka 

zachowań seksualnych, itp. 

obrażenia fizyczne, ból i 

cierpienie, obniżona 

samoocena i poczucie 

własnej wartości, utrata 

poczucia atrakcyjności i 

godności, zaburzenia 

seksualne, oziębłość, 

zamknięcie się /lęk, strach, 

unikanie seksu/, uogólniona 

niechęć i obawa do 

przedstawicieli płci sprawcy 

przemocy, itp. 

Przemoc ekonomiczna Okradanie, zabieranie 

pieniędzy, nie łożenie na 

utrzymanie, uniemożliwianie 

podjęcia pracy zarobkowej, 

niezaspokajanie 

podstawowych, 

materialnych potrzeb 

rodziny, szantażowanie, 

zaciąganie 

całkowita zależność 

finansowa, niezaspokojenie 

podstawowych potrzeb 

życiowych, bieda, 

zniszczenie poczucia własnej 

godności i wartości, 

znalezienie się bez środków 

do życia, brak poczucia 

bezpieczeństwa, brak 

wykształconych 
 

Źródło: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 

 

6. Zadania Gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa następujące zadania dla 

samorządu gminnego: 

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w  rodzinie,  w szczególności poprzez działania służące wzmocnieniu opiekuńczych 

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą 

w rodzinie; 

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 
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7. Przemoc w rodzinie w ujęciu ogólnopolskim i małopolskim 

Dane na podstawie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

 

Liczba opracowanych i realizowanych gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar w rodzinie w latach 2017-2019 

Liczba gminnych 

programów 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

 2 327 2 429 2 455 

 

Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych: 

W 2019 roku w gminach funkcjonowało 2 493 zespołów interdyscyplinarnych. Liczba osób 

objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych wyniosła 206 894, w tym 81 636 kobiet 

(w tym 4 859 niepełnosprawnych i 11 626 starszych) oraz 74 226 mężczyzn (w tym 3 575 

niepełnosprawnych i 6 832 starszych), a także 51 032 dzieci, w tym 1 750 niepełnosprawnych. 

W 2019 roku na terenie Polski zostało utworzonych 80 125 grup roboczych. Odbyły się 263 902 

posiedzenia grup roboczych. Grupy robocze pracowały z 273 046 osobami, w tym z 108 035 

kobietami i 95 582 mężczyznami, a także z 69 429 dziećmi. Grupy robocze objęły pomocą 

101 438 rodzin. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art.12a ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

Na podstawie art.12a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w razie 

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

pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny 

i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 

kk, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

Decyzję tę pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także 

z lekarzem lub ratownikiem medycznym lub pielęgniarką. Tryb umieszczania dzieci w rodzinie 

zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej regulują przepisy ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). 

Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego, nie 

później niż w ciągu 24 godzin, o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go 
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u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce 

opiekuńczo wychowawczej. 

Liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny w 2019 roku w sytuacji bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie na podstawie art.12a ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

 

 

 

Liczba dzieci odebranych na podstawie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w latach 2017-

2019: 
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Liczba dzieci 

odebranych przez 

pracownika 

socjalnego 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

 1 123 1 130 1 303 

 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta”: 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” w 2019 roku 

sporządzonych formularzy „Niebieska Karta-A” przez przedstawicieli poszczególnych 

podmiotów wszczynających procedurę  było 94 716, w tym przez przedstawicieli: 

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 12 083 

- Policji – 74 313 

- gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 2 813 

- oświaty – 4 849 

- ochrony zdrowia – 658 

W okresie sprawozdawczym sporządzono 62 88 formularzy „Niebieska Karta-C” oraz 48 299 

formularzy „Niebieska Karta-D”. 

 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta – A” przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów 

wszczynających procedurę w latach 2017-2019: 

Lata 2017 2018 2019 

Jednostki 

organizacyjne 

pomocy społecznej 

13 667 11 177 12 083 

Policja 75 662 73 153 74 313 

Gminne komisje 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

4 081 3 927 2 813 

Oświata 4 184 4 431 4 849 

Ochrona zdrowia 713 623 658 

Razem 98 307 93 311 94 716 
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Badanie skuteczności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie na podstawie danych z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. 

 

Tylko 1/5 zainteresowanych udziałem w programie przyjmowana jest do niego niezwłocznie. 

Ponad 1/4 czeka na przyjęcie do programu od 3 do 6 miesięcy . Niemal co 10 osoba musi 

oczekiwać ponad pół roku. Oczekiwanie na przyjęcie do programu znacząco wpływa na spadek 

motywacji sprawcy do skorzystania        z tej formy wsparcia. Wysoko oceniana jest skuteczność 

programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.  Programy oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie nie są realizowane we wszystkich powiatach 

Polski, co powoduje, że nie wszyscy zainteresowani lub kierowani do programów mają 

możliwość skorzystania z nich. Ograniczenia są niekiedy spowodowane czynnikami 

niezależnymi od potencjalnych uczestników i organizatorów, np. trudnościami 

komunikacyjnymi Są powiaty, w których jest niedostateczna liczba programów w odniesieniu 

do obserwowanych potrzeb. Główną zmianą, jaką należy wprowadzić w zakresie programów 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie jest konieczność 

polepszenia współpracy pomiędzy realizatorami programów, a prokuraturą, sądem                                     

i kuratorami. Świadczy to o dużym deficycie w tym zakresie, który może przekładać się na 

skuteczność programów, zwłaszcza, że są to podmioty i instytucje, które w dużej mierze 

odpowiadają za kierowanie sprawców przemocy do programów oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych. 

Skuteczność: 
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Dane ze statystyki Policji: 
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Analizując dane statystyczne w zakresie działań Policji, wobec zjawiska przemocy 

w rodzinie z 2019 r., należy stwierdzić, iż w wymienionym okresie nastąpił wzrost liczby 

wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-A”, w odniesieniu do 2018 r., natomiast w 

odniesieniu do 2017 r.,  nastąpił spadek. 

W 2019 roku funkcjonariusze Policji wypełnili 74 313 formularzy „Niebieska Karta –

A” co w stosunku do 2018 roku stanowi wzrost o 1,59% (ówcześnie wypełniono 73 153 

formularze) natomiast w stosunku do 2017 roku spadek o 1,78% (wypełniono 75 662 

formularze).  
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Z wykresu wynika, że zdecydowanie większą liczbę formularzy „Niebieska Karta-A” Policja 

wypełniła na terenach miejskich. 
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Rodzaje przemocy w rodzinie odnotowane w 2019 roku przez funkcjonariuszy Policji 



  

15 | S t r o n a  
 

 

Dane odnośnie kto z członków rodziny najczęściej  doświadczał przemocy w latach 2017-2019 
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Dane odnośnie kto z członków rodziny najczęściej  doświadczał przemocy w 2019 r. 
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Dane odnośnie kto z członków rodziny najczęściej stosował przemoc w latach 2017-2019 
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8. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Łabowa 

 
8.1. Sytuacja społeczno – gospodarcza Gminy Łabowa  

Gmina Łabowa znajduje się w południowo – wschodniej części Polski, na terenie 

województwa małopolskiego. Stanowi jedną z 17 gmin powiatu nowosądeckiego. Położona jest 

w obrębie Karpat Zewnętrznych (zachodnich), w mezoregionie Beskidu Sądeckiego oraz 

Beskidu Niskiego. Gmina Łabowa leży w granicznej sferze Beskidu Sądeckiego, czyli pasma 

Jaworzyny Krynickiej i jego poprzecznych grzbietów, które opadają ku dolinie rzeki Kamienicy 

Nawojowskiej oraz północno – zachodniej części Beskidu Niskiego z fragmentami Pogórza 

Nawojowskiego utworzonymi przez pasmo Margonia (742 m n.pm.), Czetszli (871 m n.p.m.).  

Część powierzchni Gminy Łabowa, tj. ok 6 943 ha  (49,9%) położona jest na obszarze 

Popradzkiego Parku Krajobrazowego, natomiast ok. 2 520 ha, tj. 21,2% na obszarze jego 

otuliny. Granice Gminy są przeważnie naturalne oraz przebiegają w większości wzdłuż 

grzbietów górskich. Północna i południowa granica Gminy opiera się na grzbietach pasma 

Margonia- Czerszli oraz pasma Jaworzyny Krynickiej. Wschodnia granica biegnie wzdłuż 

wododziałowego grabu, który łączy te pasma z lokalnym obniżeniem w rejonie węzła 

drogowego na Krzyżówce. Zachodnia granica przecina szczyty Góry Sokołowskiej oraz 

Wielkiego Gronia. 

W skład Gminy Łabowa wchodzi 13 sołectw: Barnowiec, Czaczów, Kamianna, Kotów, 

Krzyżówka, Łabowa, Łabowiec, Łosie, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Składziste, 

Uhryń.  Łączna liczba mieszkańców wynosi: 6 109 osób.  (Dane z Urzędu Stanu Cywilnego 

stan na 31 grudnia 2019 r.). Powierzchnia Gminy Łabowa wynosi: 119,12 km².  

Struktura wieku i płci mieszkańców Gminy Łabowa(dane z Urzędu Stanu Cywilnego 

Gminy Łabowa w Nowym Sączu stan na 31 grudnia 2019 r.) 

 Osoby w wieku przedprodukcyjnym (od urodzenia do 17 roku życia) – 1 574:  

- mężczyźni – 818  

- kobiety – 756 

 Osoby w wieku produkcyjnym: 3 778 

- mężczyźni- 2016 

- kobiety- 1762 

 Osoby w wieku poprodukcyjny: 757 

- mężczyźni- 287 

- kobiety- 470 
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8.2. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie 

Gmina Łabowa podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

w szczególności w ramach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny powołany jest przez wójta, natomiast rada 

gminy, w drodze uchwały, określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.  

Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to grupa specjalistów z różnych 

dziedzin działająca w celu pomocy rodzinie, dotkniętej problemem przemocy. Pomoc Zespołu 

kierowana jest do mieszkańców Gminy Łabowa. 

W skład Zespołu wchodzą: pracownik socjalny, kurator zawodowy, dzielnicowy, członek 

GKRPA, pedagog szkolny, pielęgniarka środowiskowa oraz przedstawiciel organizacji 

pozarządowej. 

W ramach Zespołu funkcjonują Grupy Robocze ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

powołane do pracy w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie. 

Członkowie grupy roboczej spotykają się na regularnych posiedzeniach, na które zapraszane są 

także  osoby wskazane w procedurze Niebieskiej Karty jako te, co do których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz te, wobec których istnieje podejrzenie, 

że stosują przemoc w rodzinie.  

Poza posiedzeniami grupy roboczej ich członkowie współpracują z rodzinami, w których 

realizowana jest procedura Niebieskie Karty. Pracownicy socjalni oraz dzielnicowy składają 

wizyty w miejscu zamieszkania, monitorują sytuację rodziny w zakresie bezpieczeństwa 

i ustania przemocy w rodzinie. 

Praca grupy roboczej trwa do czasu ustania przemocy w rodzinie lub stwierdzenia braku 

zasadności realizacji procedury w danej sytuacji.  

Dane ze Sprawozdania za 2017 r. 

 W 2017 roku odbyło się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz 9 posiedzeń Grup Roboczych ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w których uczestniczyli członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego, członkowie Grupy Roboczej oraz osoby zaproszone i osoby wezwane. 

 W 2017 roku: 

- kontynuowano z poprzednich lat 8 Niebieskich Kart,  
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-zakończono 7 Niebieskich Kart wobec ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 

przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz z braku 

zasadności podejmowania działań, 

-założono 8 Niebieskich Kart-A: przez policję -7 NK-A, przez tut. OPS -1 NK-A 

-w tym ponownie założono 3 NK-A z powodu kolejnego wystąpienia przemocy w rodzinie. 

Na posiedzeniach Grup Roboczych sporządzono:  

- 8 NK-C z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie 

- 6 NK-D z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie. 

 Działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w 2017 roku zostało 

objętych 16 rodzin (liczba osób w rodzinach -69); w tym udzielona dzieciom -38. Rodziny 

otrzymały również min. pomoc finansową lub rzeczową (dożywianie w szkole, kolonie letnie, 

Pomoc Żywnościową z Programu Operacyjnego)decyzjami tut. OPS, zostały objęte pracą 

socjalną (monitorowanie, pouczenie, udzielenie porad, wsparcie, informacje, zapisy do 

psychologa czy prawnika, pomoc w podjęciu leczenia  itp.).  

 W 2017 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Nowy Sącz 

a powiatem Nowosądeckim na mocy którego osoby znajdujące się w sytuacji zagrożenia mogły 

być umieszczone w Hostelu w Nowym Sączu. Poza tym w dniu 23.01.2017 r. zostało podpisane  

Porozumienie Gminy Łabowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „BASTA” , celem 

zapewnienia czasowego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

Działania informacyjno-edukacyjne to: plakaty, ulotki, informatory, spotkania ze społecznością 

lokalną, prezentacje w szkołach, uroczystości gminne dla społeczności lokalnej, strona 

internetowa Gminy Łabowa.  

 Gminny  Zespół interdyscyplinarnego wystąpił z pismem o przeprowadzenie rozmowy 

motywacyjnej pod kątem uzależnienia alkoholowego z trzema osobami do Przewodniczącego 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łabowej, wystosowano 

3 pisma do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Nowym Sączu o wgląd 

w sytuację małoletnich dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą.  

 2 rodziny zagrożone przemocą  objęte były pracą asystenta rodziny. 5 osób podjęło 

leczenie odwykowe (zasądzone przez Sąd). 

 W 2017  roku nadal działał w tut. OPS Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łabowej, gdzie dyżury pełnili: 

-psycholog-każdy poniedziałek od 16.30 do 18.30 

-prawnik-każdy wtorek od 16.00 do 18.00 

-pracownik socjalny -każdy czwartek od 15.00 do 17.00 
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Z porad specjalistów dyżurujących w Punkcie skorzystało 69 osób (pomoc psychologiczna-24 

osoby, prawna-45 osób). Pracownicy socjalni udzielali porad podczas pracy socjalnej w terenie 

(monitoring w rodzinie). 

Dane ze Sprawozdania za 2018 r. 

 W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz 17 posiedzeń Grup Roboczych ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w których uczestniczyli członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego, członkowie Grupy Roboczej oraz osoby zaproszone i osoby wezwane. 

 W 2018 roku: 

- kontynuowano z poprzednich lat 9 Niebieskich Kart,  

-zakończono 6 Niebieskich Kart wobec ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 

przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz  6 Niebieskich 

Kart – z braku zasadności podejmowania działań, 

-założono 8 Niebieskich Kart-A:   przez policję -6 NK-A, przez tut. OPS -2 NK-A 

-w tym ponownie założono 2 NK-A z powodu kolejnego wystąpienia przemocy w rodzinie. 

Na posiedzeniach Grup Roboczych sporządzono:  

- 10 NK-C z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie 

- 8 NK-D z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie. 

 Działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w 2018 roku zostało 

objętych 17 rodzin (liczba osób w rodzinach -74); w tym udzielona dzieciom -29. Rodziny 

otrzymały również min. pomoc finansową lub rzeczową (dożywianie w szkole, kolonie letnie, 

Pomoc Żywnościową z Programu Operacyjnego), zostały objęte pracą socjalną 

(monitorowanie, pouczenie, udzielenie porad, wsparcie, informacje, zapisy do psychologa czy 

prawnika, pomoc w podjęciu leczenia  itp.).  

Gminny  Zespół interdyscyplinarnego wystąpił z pismem do Przewodniczącego 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łabowej o przeprowadzenie 

rozmowy motywacyjnej pod kątem uzależnienia alkoholowego z 1 osobą, 2 osoby były badane 

przez biegłych sadowych pod kątem uzależnienia od alkoholu, 1 osoba jest objęta dozorem 

kuratorskim nad przebiegiem leczenia odwykowego. 

Wystosowano 1 pismo do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

w Nowym Sączu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą.  

 W 2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Nowy Sącz 

a powiatem Nowosądeckim na mocy którego osoby znajdujące się w sytuacji zagrożenia 

przemocą mogły być umieszczone w Hostelu w Nowym Sączu. Poza tym w dniu 10.01.2018 r. 
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zostało podpisane  Porozumienie Gminy Łabowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym 

„BASTA” , celem zapewnienia czasowego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

Działania informacyjno-edukacyjne nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie to: 

plakaty, ulotki, informatory, spotkania ze społecznością lokalną, prezentacje w szkołach, strona 

internetowa Gminy Łabowa.   

 W 2018  roku nadal działał w tut. OPS Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łabowej, gdzie dyżury pełnili: 

-psycholog-każdy poniedziałek od 16.30 do 18.30 

-prawnik-każdy wtorek od 16.00 do 18.00 

Z porad specjalistów dyżurujących w Punkcie odnośnie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie skorzystało 22 osoby. 

Pracownicy socjalni udzielali porad i informacji w godzinach pracy w tut. Ośrodku oraz 

podczas pracy w terenie. 

Dane ze Sprawozdania za 2019 r. 

 W 2019 roku: 

W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie  oraz 38 posiedzeń Grup Roboczych ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie, w których uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, członkowie 

Grupy Roboczej oraz osoby zaproszone i osoby wezwane. 

W 2019 r.: 

- kontynuowano z poprzednich lat 6 Niebieskich Kart,  

-zakończono 3 Niebieskie Karty wobec ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 

przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy   w rodzinie oraz  7 Niebieskich 

Kart – z braku zasadności podejmowania działań, 

-założono 13 Niebieskich Kart-A:    przez policję -11 NK-A,  przez tut. OPS -2 NK-A 

-w tym ponownie założono 3 NK-A z powodu kolejnego wystąpienia przemocy w rodzinie. 

Na posiedzeniach Grup Roboczych sporządzono:  

- 14 NK-C z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie 

- 5 NK-D z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie. 

 Działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w 2019 roku zostało 

objętych 20 rodzin (liczba osób w rodzinach -81); w tym pomoc udzielona 24 dzieciom.  

Rodziny otrzymały również min. pomoc finansową lub rzeczową (dożywianie w szkole, 

kolonie letnie, Pomoc Żywnościową z Programu Operacyjnego, paczki świąteczne), zostały 
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objęte pracą socjalną (monitorowanie, pouczenie, udzielenie porad, wsparcie, informacje, 

zapisy do psychologa czy prawnika, pomoc w podjęciu leczenia  itp.).  

Gminny  Zespół interdyscyplinarny wystąpił z pismem do Przewodniczącego Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łabowej o przeprowadzenie rozmowy 

motywacyjnej pod kątem uzależnienia alkoholowego z 2 osobami. 

Wystosowano 1 pismo do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

w Nowym Sączu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą.  

 W 2019 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Nowy Sącz, 

a powiatem nowosądeckim, na mocy którego, osoby znajdujące się w sytuacji zagrożenia 

przemocą mogły być umieszczone w hostelu w Nowym Sączu.  

Działania informacyjno-edukacyjne nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie to: 

plakaty, ulotki, informatory, spotkania ze społecznością lokalną, prezentacje w szkołach, strona 

internetowa Gminy Łabowa.   

 W 2019 roku nadal działał w tut. OPS Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łabowej, gdzie dyżury pełnili: 

-psycholog-każdy poniedziałek od 16.30 do 18.30 

-prawnik-każdy wtorek od 16.00 do 18.00 

Z porad specjalistów dyżurujących w Punkcie w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, skorzystało 45 osób. 

Pracownicy socjalni udzielali porad i informacji w godzinach pracy w tut. Ośrodku oraz 

podczas pracy w terenie. 

 

Tabela obrazująca problematykę przemocy w rodzinie w Gminie Łabowa na przestrzeni 3 lat. 

Lp. Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Liczba założonych NK-A  8 8 13 

Liczba NK kontynuowanych z poprzednich lat 8 9 6 

Liczba zakończonych NK  7 12 10 

Liczba rodzin objętych działaniami Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

16 17 20 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 2 2 2 
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Liczba osób korzystających z Punktu Informacyjno-

Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 

Łabowej 

69 22 45 

 

Liczba założonych „Niebieskich Kart-A” w poszczególnych miejscowościach Gminy Łabowa  w latach 2017-

2019 

Lp. Lata 2017 2018 2019 

Miejscowości 

1 Barnowiec 0  0 1 

2 Czaczów 0 0 1 

3 Kamianna 0 0 0 

4 Kotów 0 0 0 

5 Krzyżówka 2 0 1 

6 Łabowa 2 4 5 

7 Łabowiec 0 0 0 

8 Łosie 0 0 0 

9 Maciejowa 0 1 0 

10 Nowa Wieś 2 3 5 

11 Roztoka Wielka 2 0 0 

12 Składziste 0 0 0 

13 Uhryń 0 0 0 

14 Ogółem 8 9 13 

 

Liczba założonych „Niebieskich Kart-A” w Gminie Łabowa przez poszczególne instytucje w latach 2017-2019 

Lp. Lata 

 

2017 2018 2019 

Instytucja 

1 Policja 7 6 11 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

1 2 2 

 

Z analizy danych wynika, że ilość interwencji i wszczęcia procedury „Niebieskiej 

Karty” ma tendencję rosnącą w stosunku do ubiegłych lat. Zdecydowana większość wszczętych 

procedur „Niebieskich Kart” i interwencji związanych z przemocą w rodzinie dotyczy samej 

Łabowej. Na zgłoszenia interwencji przemocy w rodzinie mieszkańców tej miejscowości 

i podjęcie decyzji o powiadomieniu odpowiednich instytucji może mieć wpływ działającego 

w Łabowej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który 

poprzez swoje działania nagłaśnia problem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Łabowa. 
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Powody przyznania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej w 2017 r. 

Rodzaj raportu Analiza rodzin objętych pomocą 

Nazwa raportu 
Rodziny, którym zrealizowano świadczenia w okresie od 2017/01/01 

do 2017/12/31 - pomoc społeczna 

Program 

generujący 
POMOST Std 

 

powód przyznania pomocy 
liczba 

rodzin 

liczba osób w 

tych rodzinach 

razem 223 719 

Alkoholizm 6 17 

Bezdomność 2 2 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - 

rodzina wielodzietna 
5 34 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 

rodzina niepełna 
9 40 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego  
1 5 

Bezrobocie 70 270 

brak danych 2 6 

brak stałego zatrudnienia kleintki i jej męża, gdyz uzyskany 

dochód z gospodarstwa rolnego jest bardzo niski i nie 

wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych 

1 5 

choroba 2 2 

Długotrwała lub ciężka choroba 181 566 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 1 2 

Niepełnosprawność 57 144 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 2 9 

Przemoc w rodzinie 4 12 
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Sprawowanie opieki 1 2 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 
1 5 

Ubóstwo 155 588 

wielodzietność 48 280 

Zdarzenie losowe 5 18 

 

Powody przyznania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej                    w 2018 r. 

Rodzaj raportu Analiza rodzin objętych pomocą 

Nazwa raportu 
Rodziny, którym zrealizowano świadczenia w okresie od 2018/01/01 

do 2018/12/31 - pomoc społeczna 

Program 

generujący 
POMOST Std 

 

powód przyznania pomocy 
liczba 

rodzin 

liczba osób w 

tych rodzinach 

razem 192 611 

Alkoholizm 5 18 

Bezdomność 1 1 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - 

rodzina wielodzietna 
2 12 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 

rodzina niepełna 
8 29 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego  
2 12 

Bezrobocie 50 201 

brak danych 2 6 

brak stałego zatrudnienia klientki i jej męża, gdyż uzyskany 

dochód z gospodarstwa rolnego jest bardzo niski i nie 

wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych 

1 5 
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choroba 2 2 

Długotrwała lub ciężka choroba 160 479 

Niepełnosprawność 57 142 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 2 9 

Przemoc w rodzinie 4 18 

Sprawowanie opieki 1 2 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 
1 1 

Ubóstwo 116 425 

wielodzietność 41 233 

Zdarzenie losowe 5 13 

 

Powody przyznania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej                     w 2019 r. 

Rodzaj raportu Analiza rodzin objętych pomocą 

Nazwa raportu 
Rodziny, którym zrealizowano świadczenia w okresie od 2019/01/01 

do 2019/12/31 - pomoc społeczna 

Program 

generujący 
POMOST Std 

 

powód przyznania pomocy 
liczba 

rodzin 

liczba osób w 

tych rodzinach 

razem 207 630 

Alkoholizm 11 35 

Bezdomność 1 1 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - 

rodzina wielodzietna 
3 18 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 

rodzina niepełna 
8 31 
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Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego  
2 12 

Bezrobocie 51 183 

brak danych 1 5 

Brak problemu 2 6 

brak stałego zatrudnienia kleintki i jej męża, gdyz uzyskany 

dochód z gospodarstwa rolnego jest bardzo niski i nie 

wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych 

1 5 

choroba 2 2 

Długotrwała lub ciężka choroba 160 451 

Niepełnosprawność 55 128 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 4 19 

Przemoc w rodzinie 1 4 

Sprawowanie opieki 1 2 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 
1 1 

Ubóstwo 110 386 

wielodzietność 43 249 

Zdarzenie losowe 5 14 

zła sytuacja mieszkaniowa 1 1 

 

Z analizy powyższych danych wynika, że na przestrzeni lat występuje fakt problemu 

przemocy w rodzinie wśród osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka. Ma on jednak 

tendencje malejącą. 
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Dane z Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Łabowej za okres od 2017-2019. 

Lp 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Liczba osób wezwanych na GKRPA, w tym: 7 3 5 

Kobiety 1 1 1 

Mężczyźni 6 2 4 

Liczba spraw skierowanych do Sądu, w tym: 2 2 2 

Kobiety 0 0 0 

Mężczyźni 2 2 2 

Liczba osób zobowiązanych do podjęcia leczenia 

odwykowego, w tym: 

3 3 3 

Kobiety 0 0 0 

Mężczyźni 3 3 3 

 

 Z analizy powyższej danych wynika, że wśród rodzin dotkniętych problemem przemocy 

w rodzinie często czynnikiem występującym jednocześnie jest problem z uzależnieniem od 

alkoholu. Tendencja ta jest wahająca: w 2017 roku na 16 rodzin objętych procedurą 

„Niebieskiej Karty” – 6 osób było wzywanych na GKRPA, w 2018 roku na 17 rodzin objętych 

procedurą „Niebieskiej Karty” – 3 osoby były wzywane na GKRPA, natomiast w 2019 roku na 

19 rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” – 5 osób było wzywanych na GKRPA. 

Z tabeli wynika również, że znacznie częściej mężczyźni borykają się z problemem 

uzależnienia od alkoholu. 

Dane statystyczne Posterunku Policji w Nawojowej obrazujące zjawisko przemocy 

w rodzinie w Gminie Łabowa na przestrzeni  lat 2017-2019 

 

 

 

Liczba interwencji domowych 

 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

47 59 78 

Ilość interwencji –procedura 

„Niebieska Karta” 

30 37 43 

 

Z tabeli wynika, że w latach 2017-2019  wzrosła zarówno liczba interwencji domowych 

oraz ilość interwencji związanych z procedura Niebieskiej Karty. 

9. Zasoby umożliwiające rozwiązanie problemu przemocy w rodzinie 

w Gminie Łabowa 

Aby skutecznie przeciwdziałać problemowi przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Łabowa, należy podjąć działania interdyscyplinarne, celowe, systematyczne i realizowane                        

w planowany sposób. Należy dotrzeć do wszystkich osób: doświadczających przemocy                          
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w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie. 

Przyjmując takie założenie, a także obierając za cel pracę w konkretnym, gminnym środowisku, 

niezwykle istotne jest precyzyjne określenie zasobów lokalnych, dobranie odpowiednich osób 

na odpowiednich stanowiskach, nieprzeciążonych zadaniami innymi niż problem przemocy, 

aby mogły skupić się tylko na tym problemie, co przyniosłoby znacznie efektywniejsze wyniki 

pracy i miałoby wpływ na zmniejszenie, ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 

Gminy. Poza tym ścisła i skoordynowana współpraca między instytucjami odpowiedzialnymi 

za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie będzie gwarancją efektywności podejmowanych 

działań. 

I.  Zasoby ludzkie na terenie Gminy Łabowa: 

1. Niewielka grupa specjalistów 

2. Zasoby instytucjonalne: 

a. Ośrodek Pomocy Społecznej,  

b. Ochrona Zdrowia,  

c. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

d. Placówki Oświatowe,  

e. Organizacje Pozarządowe, parafie. 

 

Ad 2 a. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej  

Wykonuje zadania w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 2004 r. i ustawa o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie z 2005 roku. 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej: 

- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wraz z załączoną procedurą „Niebieskiej Karty”, 

umożliwiającą zidentyfikowanie przemocy w rodzinie,  

- przygotowanie kompleksowego planu pomocy i monitorowanie podjętych działań,  

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i materialno-bytowych,  

- udzielanie informacji o przysługujących prawach i możliwościach uzyskania pomocy,  

- kierowanie do specjalistycznych instytucji pomagających ofiarom przemocy oraz 

wskazywanie miejsc oferujących schronienie,  

- udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej.  

-wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”. 

Zadania asystenta rodziny: 
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Asystent rodziny wraz z rodziną sporządza plan pracy z rodziną. Plan podlega konsultacji z 

pracownikiem socjalnym, który przeprowadzał, w danej rodzinie, wywiad środowiskowy. 

Zarówno plan, jak i dalsze działania asystenta rodziny mają pomóc rodzinie w poprawie jej 

sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz 

zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, a także                      

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi. Asystent rodziny pełni także funkcję 

doradcy. To na nim ciąży także obowiązek udzielania informacji na temat pomocy świadczonej 

przez różne instytucje (rządowe, samorządowe i pozarządowe).  Do jego zadań należy także 

motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia 

dzieciom (w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych), prowadzenie 

indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci oraz podejmowanie działań 

interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i ich rodziny. 

Asystent ma za zadanie także współpracować z jednostkami administracji rządowej                                  

i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i 

osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, jak również z zespołem 

interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, działającymi na terenie gminy na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami. 

 

Ad. 2 b Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabowej  

zobowiązany jest do udzielania pomocy medycznej, jak również w przypadku występowania                               

u pacjenta sygnałów świadczących o występowaniu przemocy domowej, do: 

- informowania o możliwościach uzyskania pomocy, 

- wystawiania na prośbę osoby pokrzywdzonej zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych 

obrażeniach i podjętym leczeniu, 

- informowanie ofiar o warunkach i miejscach wystawienia obdukcji 

- wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku podejrzenia lub zgłoszenia przemocy 

w rodzinie. 

W ramach procedury przedstawiciel ochronny zdrowia każdorazowo udziela osobie, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach 

uzyskania pomocy i  wsparcia oraz o  uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia 

lekarskiego o  ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy 

w rodzinie. Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
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przemocą w  rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz 

„Niebieska Karta — A” wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta 

została przewieziona. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań jest 

osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik 

medyczny. 

 
Ad. 2 c Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łabowej 

(GKRPA) 

   

Do zadań Komisji określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) 

należy miedzy innymi:  

- inicjowanie działań w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia (przez sąd) o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego,  

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i prawnej.  

W ramach przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przedstawiciel GKRPA w Łabowej 

podejmuje następujące działania: 

- diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie; 

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;  

- może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc 

w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby 

o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i  udziale w programach oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

- wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” w przypadku podejrzenia lub zgłoszenia przemocy 

w rodzinie. 

Ad. 2 d Szkoły podstawowe i placówki oświatowe na terenie Gminy Łabowa 

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawiciel oświaty podejmuje 

następujące kroki: 
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- diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci; 

- udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub 

osobie najbliższej o  możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej 

i  pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych 

przez instytucje i  podmioty  

- udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w  szczególności 

psychologicznej, prawnej, socjalnej i  pedagogicznej 

- możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;  

- może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc 

w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby 

o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i  udziale w programach oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Ad 2 e Organizacje pozarządowe, Parafie - współpracują z pozostałymi instytucjami  

odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

II Zasoby instytucjonalne spoza terenu Gminy odpowiedzialne za 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, współpracujące ze specjalistami z tut. 

Gminy 

 
A. Policja- Posterunek Policji w Nawojowej  

Działania chroniące ofiary przemocy w rodzinie, podejmowane przez Policję zgodnie                                 

z kompetencjami, to: 

-  interwencja w sytuacji uzyskania zgłoszenia o przemocy w rodzinie; 

- wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”, poprzez wypełnienie formularza „Niebieska 

Karta”; 

- udzielenie osobie doznającej przemocy w rodzinie niezbędnej pomocy, w tym pierwszej 

pomocy; 

- przeprowadzenie, o ile to możliwe, ze sprawcą przemocy w rodzinie, rozmowy,                                        

w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne; 
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- wezwanie sprawcy przemocy w rodzinie do zachowania zgodnego z prawem i zasadami 

współżycia społecznego; 

-podejmowanie wspólnie z pracownikiem socjalnym, a także lekarzem, ratownikiem 

medycznym lub pielęgniarką, decyzji o odebraniu dziecka z rodziny, w sytuacji bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, w związku z przemocą w rodzinie. 

Ponadto przedstawiciele Policji wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, a także 

tworzonych przez Zespół, grup roboczych. 

 

B. Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Nowym Sączu 

Przedstawicielem jest min. kurator zawodowy, kurator społeczny; zajmuje się m.in. sprawami 

z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczącymi demoralizacji czynów karalnych 

nieletnich, dotyczącymi leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków 

odurzających i psychotropowych.  

Szczególna rola pomocy rodzinie przypada kuratorom rodzinnym. Kurator rodzinny wykonuje 

swoje zadania w środowisku podopiecznych. Zajmowanie się przemocą domową wymaga 

zarówno wnikliwego zrozumienia złożoności zjawisk występujących w życiu rodziny, jak 

i szczególnej troski i rozwagi w trakcie podjęcia interwencji. Za najważniejsze z punktu 

widzenia pomocy rodzinie, uznać należy następujące obowiązki kuratora rodzinnego: 

-planowanie oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych 

podejmowanych wobec podopiecznych; 

-współpraca z rodziną podopiecznego, w zakresie tych oddziaływań; 

-udzielanie podopiecznym pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego oraz 

w rozwiązaniu trudności życiowych; 

-kontrola zachowania podopiecznych w miejscu zamieszkania, pobytu, pracy                                            

i nauki. 

 
C. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu (PCPR)  

Realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, m. in.:  

- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,  

- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,  

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki 

rodziców, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – 

wychowawczych,  

- prowadzenie domów pomocy społecznej,  
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- prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie istnieje także Punkt Konsultacyjny Poradnictwa 

Specjalistycznego dla Rodzin i Dzieci, do którego zadań należy: 

 specjalistyczne poradnictwo oraz współdziałanie z rodzinami w celu przezwyciężenia 

określonych problemów i sytuacji kryzysowych, 

 wczesna pomoc o charakterze profilaktycznym: socjalna i psychologiczna, 

 terapia rodzin i dzieci. 

D. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (SOIK) 

Działalność SOIK–u to szeroko pojęta interwencja skierowana ku jednostkom i rodzinom oraz 

zintegrowana współpraca z organami administracji samorządowej, różnymi elementami 

systemu społecznego, które mają pomóc w rozwiązywaniu problemów zagrożonych rodzin 

i osób. Podstawowym elementem funkcjonowania Ośrodka w Nowym Sączu jest partnerstwo 

między pomagającymi a potrzebującymi, które prowadzi do osiągania sukcesu tj. 

zredukowania, bądź rozwiązania problemów, odzyskania zdolności do samodzielnego 

funkcjonowania.  

Do zadań SOIK-u należy m.in.:  

1. Udzielanie szybkiej i doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, 

2. Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne 

i socjologiczne, 

3. Współudział w realizacji programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka, 

4. Wzmacnianie podstawowej  grupy społecznej jaką jest rodzina, 

5. Prowadzenie grup wsparcia, terapeutycznych i pomocowych, 

6. Przyjmowanie ofiar przemocy do hostelu, prowadzenie hostelu oraz zapewnienie im 

odpowiedniej pomocy, 

7. Prowadzenie telefonu wsparcia. 

 

10.  Czynniki zagrażające realizacji zadań Programu 

- brak lub niewielka współpraca interdyscyplinarna; 

- brak infrastruktury socjalnej w gminie; 

- brak motywacji ekonomicznej dla członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych; 
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- brak środków finansowych na realizacje działań w związku z przeciwdziałaniem przemocy       

w rodzinie; 

- brak współpracy rodziny w zakresie przezwyciężania problemów; 

- stereotypy panujące w środowisku na temat przemocy w rodzinie; 

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; 

- problem uzależnienia od alkoholu w rodzinach; 

- drogie szkolenia tematyczne dla członków zespołu i grup roboczych oraz dla środowiska 

lokalnego i rodzin uwikłanych w przemoc. 

  

11.  Czynniki gwarantujące właściwą realizację zadań Programu 

- współpraca z samorządem gminnym i poparcie działań; 

- wsparcie finansowe na zadania realizowane w związku z przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie; 

- zwiększenie kadry realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

- dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych; 

- dobra współpraca służb i instytucji na terenie Gminy i poza nią; 

- otwartość i chęć współpracy specjalistów; 

- chęć zmiany i wyjścia z kryzysu. 

12.  Analiza SWOT 

Opracowana diagnoza problemu przemocy w rodzinie umożliwiła sporządzenie analizy 

SWOT, która określiła atuty i mankamenty analizowanego problemu, bariery i utrudnienia 

w przeciwdziałaniu przemocy. Analiza SWOT wyznaczyła także szanse, które odpowiednio 

wykorzystane staną się impulsem do rozwoju i osłabią czynniki zewnętrzne negatywne oraz 

zagrożenia, czyli wszystko to, co stwarza bariery i przeszkody w przeciwdziałaniu przemocy                             

w rodzinie. 

SWOT to skrót od pierwszych liter angielskich słów, stanowiących jednocześnie pola 

przyporządkowania czynników, mogących mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego: 

 

S - Strenghts, czyli silne strony; 

W - Weaknesses, czyli słabe strony; 

O - Opportunities, czyli okazje; 

T - Threats, czyli zagrożenia 
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MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

1. Zasoby-instytucje i specjaliści 

działający w obszarze 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie (Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie). 

2. Systematyczne doskonalenie form i 

sposobu realizacji procedury 

„Niebieskie Karty”. 

3. Współpraca międzyinstytucjonalna 

w udzieleniu pomocy rodzinom 

dotkniętym przemocą, 

4. Dobrze przygotowana i stale 

szkoląca się kadra instytucji 

działających na rzecz rodziny. 

5. Działanie Punktu Informacyjno-

Konsultacyjnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. 

1. Stereotypy panujące w środowisku 

na temat przemocy w rodzinie. 

2. Powszechny pogląd o braku 

konsekwencji ponoszonych przez 

sprawcę przemocy, który jest 

czynnikiem osłabiającym 

podejmowanie działań przeciwko 

niemu. 

3. Niski poziom świadomości 

w zakresie problemu przemocy 

w rodzinie wśród mieszkańców 

gminy 

4. Nieznajomość instytucji 

pomocowych. 

5. Niewystarczająca skuteczność 

działań prowadzonych w ramach 

procedury „Niebieska Karta”. 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

1. Zmiany w przepisach prawnych 

umożliwiające skuteczniejsze formy 

niesienia pomocy rodzinom 

zagrożonym przemocą. 

2. Polityka państwa związana ze 

zwiększeniem środków finansowych 

na realizację zadań z 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie (realizacja Krajowego 

Programu Przemocy w Rodzinie). 

3. Kampanie informacyjne wpływające 

na zmianę świadomości 

społeczeństwa dot. problemu 

przemocy w rodzinie adresowane do 

mieszkańców gminy, a w 

szczególności do osób doznających 

przemocy i świadków. 

4. Możliwość pozyskiwania środków 

finansowych z innych źródeł 

finansowania. 

5. Szkolenia podnoszące umiejętności 

zawodowe osób zajmujących się 

problematyka przemocy w rodzinie. 

1. Negatywne wzorce zachowań 

społecznych. 

2. Problem uzależnienia od alkoholu 

w rodzinach. 

3. Ukrywanie przez rodzinę problemu 

przemocy, brak współpracy. 

4. Niedoinformowanie społeczne 

odnośnie placówek świadczących 

pomoc osobom pokrzywdzonym. 

5. Brak gwarancji bezpieczeństwa osób 

dotkniętych przemocą. 

6. Problemy mieszkaniowe 

uniemożliwiające skuteczne 

odizolowanie osoby stosującej 

przemoc. 
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6. Superwizje dla członków Zespołów 

Interdyscyplinarnych i grup 

roboczych. 

 

13.  Cele, zadania, podmioty realizujące Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

w Rodzinie 

Cele główne, w myśl definicji, powinny wyrażać idealne zakończenie tego, co chce się 

osiągnąć lub do czego dążyć. Będą one realizowane za pomocą celów szczegółowych. 

Opracowane cele mają przede wszystkim ograniczyć skalę zjawiska przemocy w rodzinie oraz 

skutków stosowania przemocy w rodzinie. W realizację celów szczegółowych zaangażowane 

powinny być różne podmioty, instytucje i organizacje, których zadaniem jest przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. 

 

Cel główny I 

Edukacja społeczności lokalnej mająca na celu wzrost świadomości w zakresie problematyki 

przemocy w rodzinie oraz poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Stworzenie lub rozszerzenie bazy danych udzielających pomocy oraz przekazanie 

informacji społeczności lokalnej. 

2. Udział w kampaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizacja 

lokalnych imprez, szkoleń, happeningów, kampanii. 

3. Edukacja społeczeństwa poprzez rozpropagowanie ulotek, informatorów, plakatów. 

4. Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych. 

5. Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. 

6. Edukacja uczniów na temat typów i form przemocy oraz zagrożeń wynikających 

z przemocy w rodzinie. 

7. Promowanie pozytywnych postaw wzmacniających role rodziny  poprzez działania 

edukacyjne. 

8. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla rodziców mających trudności z wychowaniem 

dzieci. 

9. Organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (świetlice). 
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10. Analiza efektów prowadzonych działań. 

 

Podmioty uczestniczące: Urząd Gminy, OPS, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, GKRPA, 

placówki oświatowe, ośrodek zdrowia, PCPR, Sądy, parafie. 

Wskaźniki: liczba informatorów, ulotek, plakatów, spotkań profilaktycznych, liczba podmiotów 

prowadzących programy profilaktyczne i edukacyjne, liczba zrealizowanych programów, 

warsztatów, prelekcji, spotkań dla dzieci, dorosłych, liczba uczestników realizowanych 

programów. Liczba rodziców korzystających z poradnictwa i terapii. Liczba świetlic i liczba 

dzieci i młodzieży biorących udział w ofercie zagospodarowania czasu wolnego. 

 

Cel główny II 

Podniesienie kompetencji instytucji i służb zajmujących się problematyką przemocy 

w rodzinie. 

Cele szczegółowe: 

1. Przeprowadzenie szkoleń, konferencji dla specjalistów zajmujących się działaniami 

profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Wdrażanie skutecznych metod wsparcia dla pracujących bezpośrednio z osobami 

dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc. 

3. Ułatwianie procedur związanych z wymianą informacji pomiędzy instytucjami 

działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4. Organizowanie wizyt studyjnych, superwizji. 

Podmioty uczestniczące: Urząd Gminy, OPS, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, GKRPA, 

placówki oświatowe, ośrodek zdrowia, Sądy. 

Wskaźniki: Liczba szkoleń, konferencji, superwizji, wizyt studyjnych, oraz liczba osób w nich 

uczestnicząca. 

 

Cel główny III 

Rozwijanie i doskonalenie interdyscyplinarnej współpracy w ramach prac zespołu 

interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

Cele szczegółowe: 

1. Realizowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez 

współpracę: policji, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, asystenta 

rodziny, kuratorów, sędziów, pracowników ochrony zdrowia. 
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2. Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez gromadzenie 

danych, dotyczących rozmiarów problemu przemocy w rodzinie. 

3. Realizacja procedury „Niebieska Karta”, zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

4. Monitorowanie rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta”  oraz rodzin po 

zakończeniu tej procedury. 

Podmioty uczestniczące: Urząd Gminy, OPS, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, GKRPA, 

placówki oświatowe, ośrodek zdrowia, Sądy. 

Wskaźniki: Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, liczba założonych 

i zakończonych „Niebieskich Kart”, liczba rodzin i osób objętych procedura i monitoringiem. 

 

Cel główny IV 

Zwiększenie skuteczności ochrony osób doznających przemocy w rodzinie i zapewnienie 

dostępności pomocy. 

Cele szczegółowe: 

1. Udostepnienie informacji o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach 

doświadczania przemocy w rodzinie. 

2. Zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz ośrodku interwencji kryzysowej. 

3. Zapewnienie pomocy finansowej, rzeczowej, usługowej oraz innej umożliwiającej 

prawidłowe funkcjonowanie. 

4. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej pomocy: psychologicznej, prawnej, socjalnej. 

5. Ochrona osób oświadczających przemocy w rodzinie w ramach  procedury „Niebieska 

Karta”. 

6. Realizacja lokalnej procedury zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom zgodnie z art. 12a 

Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Podmioty uczestniczące: Urząd Gminy, OPS, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, GKRPA, 

placówki oświatowe, ośrodek zdrowia, Sądy, PCPR, SOIK. 

Wskaźniki: Liczba rozpowszechnionych informatorów, ulotek. Liczba osób objętych 

poradnictwem, terapią, liczba osób umieszczonych w hostelu dla ofiar przemocy, liczba rodzin 

doświadczających przemocy w rodzinie objętych praca socjalną i wsparciem socjalnym, liczba 

dzieci objętych procedura zgodnie z art. 12 a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

Cel główny V 

Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 
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Cele szczegółowe:  

1. Rozpowszechnianie informacji na temat programów korekcyjno-edukacyjnych dla 

sprawców przemocy w rodzinie oraz motywowanie do uczestnictwa w nich. 

2. Działania mające na celu odseparowanie osób stosujących przemoc w rodzinie od osób 

doznających przemocy. 

3. Kierowanie na GKRPA oraz terapie odwykowe do placówek lecznictwa odwykowego. 

4. Motywowanie do uczestnictwa w terapiach w związku z uzależnieniami. 

 

Podmioty uczestniczące: Urząd Gminy, OPS, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, GKRPA, 

placówki oświatowe, ośrodek zdrowia, Sądy, PCPR, SOIK. 

Wskaźniki: liczba osób stosujących przemoc, liczba osób poinformowanych o programach 

korekcyjno-edukacyjnych i terapiach, liczba osób biorących udział w programach i terapiach, 

liczba osób skierowanych do GKRPA, liczba wniosków skierowanych do Sądu czy 

Prokuratury, liczba postępowań sadowych zakończonych wyrokiem z art. 207 kk. 

 

14.  Adresaci Programu 

Mieszkańcy Gminy Łabowa, w szczególności rodziny dotknięte problemem  przemocy 

w rodzinie. Osoby doznające przemocy w rodzinie, osoby stosujące przemoc w rodzinie, 

świadkowie przemocy w rodzinie. Osoby, które zawodowo zajmują się problematyką 

przemocy w rodzinie. 

 

15.  Przewidywane efekty realizacji Programu 

Zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Łabowa nt. problematyki przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Zmniejszenie liczby rodzin i osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. Podniesienie kwalifikacji 

osób odpowiedzialnych za realizacje zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Budowa spójnego systemu działań różnych instytucji w zakresie pomocy i wsparcia rodzin 

dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. 

 

16.  Monitoring i ewaluacja 

Monitoring będzie polegał na zebraniu informacji i danych od wszystkich podmiotów 

realizujących Program. Umożliwi to bieżącą ocenę realizacji zaplanowanych działań jak 
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również pozwoli na wprowadzenie modyfikacji i korekt. Ewaluacja Programu będzie odbywać 

się na bieżąco, równolegle z procesem jego monitorowania.  

Corocznie sporządzany będzie raport z realizacji celów oraz kierunków działań, który 

przedkładany będzie Wójtowi Gminy Łabowa. Monitoring Programu powinien odbywać się 

w sposób ciągły, aby osiągnąć postawione w nim cele. 

 

17.  Finansowanie Programu 

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2028 finansowane będą 

z budżetu Gminy oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł. 

 

18.  Podsumowanie  

Działania na rzecz rodziny dotkniętej przemocą powinny być planowane  i wdrażane przez 

specjalistów z różnych dziedzin. Interwencja wobec problemu przemocy w rodzinie nie może 

opierać się na działaniu jednej instytucji, ponieważ żaden pojedynczy specjalista, czy 

instytucja, nie są w stanie zabezpieczyć wszystkich podstawowych potrzeb osób doznających 

przemocy. Istotne jest więc podjęcie działań pomocowych o charakterze kompleksowego 

podejścia do sytuacji, poprzez stworzenie sieci współpracy, opartej o działania lokalnego 

zespołu interdyscyplinarnego. Taki charakter pracy pozwala na wspólne działania 

poszczególnych służb, co pozwoli zwiększyć szanse na ograniczenie skutków przemocy 

w rodzinie. Cele i zadania zaplanowane do realizacji w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na terenie Gminy 

Łabowa mają służyć poprawie sytuacji rodzin uwikłanych w przemoc oraz ochronie rodzin 

zagrożonych przemocą. Istotne jest więc, stworzenie spójnego i wielopoziomowego systemu 

pomocy rodzinom i osobom doznającym przemocy, systemu opartego o rozwój zasobów 

lokalnych, pomoc specjalistów, ich wiedzę, kwalifikacje i umiejętności. Program kierowany 

jest do rodzin doznających przemocy oraz do osób pomagających.  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie jest programem ramowym, wytyczającym kierunki działania i może podlegać 

uzupełnieniom i modyfikacjom wynikającym z bieżących doświadczeń jak i zmian 

organizacyjnych i prawnych. 


