
UCHWAŁA NR XXIII/193/21 
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Szepietowo na lata 2021 – 2024 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz.713 i 1378) w związku  z art.6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz.218 i 956), uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Szepietowo na lata 2021 – 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Grzegorz Żochowski 
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I.  WSTĘP 
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 Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym jego 

osobowość, poglądy, system wartości. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną rolę 

w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na 

miłości i zrozumieniu. Kiedy następuje dezorganizacja, rodzina nie jest w stanie realizować swoich 

podstawowych funkcji i zadań, role w rodzinie ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania 

poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i 

moralnymi oraz z oczekiwaniami społecznymi. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak 

i przyczyną dysfunkcji w rodzinie i bez wątpienia należy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań 

negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Wśród wielu zatrważających zjawisk obserwujemy 

jeszcze jedno – przemoc staje się towarem sprzedawanym w licznych programach telewizyjnych, 

główną atrakcją filmów czy gier komputerowych. Ma swojego „odbiorcę” wśród niemal wszystkich 

grup wiekowych. Przemoc stała się zatem swoistym rodzajem rozrywki, zabawy. Choć przemoc, 

agresja jako forma zachowań społecznych istniała od zarania dziejów we wszystkich kulturach i 

religiach, to właśnie obecnie obserwujemy zjawisko swoistego rozkwitu, eskalacji przemocy, a 

jednocześnie wzrastającego nią zainteresowania. 

Przemoc w rodzinie, zwana też przemocą domową, to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił 

działanie skierowane  przeciwko członkom rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, 

powodując cierpienie i szkody.  

 Przemoc w rodzinie jest  przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia 

wolności. 

 Przemoc domowa jest często problemem ukrytym, któremu   towarzyszą  inne dysfunkcje 

w rodzinie. Skutki przemocy u dorosłych ofiar oraz dzieci są wielowymiarowe, często  na całe życie; 

począwszy od charakteryzującego ofiary  zespołu stresu pourazowego (PTSD), poprzez choroby 

psychosomatyczne i psychiczne, nerwice lękowo-depresyjne, po różnego rodzaju zaburzenia 

zachowania, w tym szczególnie niebezpieczne dla otoczenia zachowania agresywne, a także 

uzależnienia.   

 Skuteczne przeciwdziałanie przemocy domowej wymaga  współpracy i współdziałania placówek 

zajmujących się pomocą rodzinie i dziecku oraz służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. 

Współpraca dotyczyć powinna wszystkich aspektów problemu, poczynając od jego diagnozy, 

poprzez  odpowiednie interwencje, a następnie łagodzenie i terapię urazowych skutków domowego 

znęcania.  

 

 

II.   OKREŚLENIE PROBLEMU 
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 Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, jest 

poważnym zaburzeniem funkcjonowania rodziny, prowadzącym do naruszeń norm moralnych  

i prawnych. Może nieść ze sobą tragiczne skutki psychospołeczne, w skrajnych przypadkach 

prowadzi do poważnych okaleczeń, a nawet zabójstw.  

Ofiarami przemocy domowej są najczęściej osoby słabsze w rodzinie; kobiety, dzieci, osoby 

chore,  niedołężne i niepełnosprawne. 

 PRZEMOC, wg definicji zawartej w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to: 

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 

dobra osobiste członków rodziny, a także 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 zdrowiu fizycznym lub psychicznym,  a także wywołujące cierpienie 

i krzywdy moralne u osób przemocą dotkniętych.                                                                                                                                                

Specjaliści wyróżniają pięć podstawowych form przemocy w rodzinie 

 fizyczna – najbardziej widoczna i najtrudniejsza do ukrycia, od szturchania, popychania, 

ciągnięcia za włosy, uszy, aż po zachowania powodujące ostre urazy fizyczne wymagające 

hospitalizacji. To właśnie jej drastyczne przykłady są pokazywane przez media. 

 psychiczna – najtrudniejsza do udowodnienia, często zaczyna się niepostrzeżenie, od 

ignorowania czyichś potrzeb, krytykowania poglądów, zazdrości, ograniczania kontaktów z 

bliskimi, po oskarżanie, poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, szantażowanie i groźby; 

 materialna – uniemożliwianie podjęcia  pracy, dostępu do wspólnych środków finansowych  

i dóbr materialnych, odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie własności, niełożenie na 

utrzymanie rodziny; 

 seksualna – przedmiotowe traktowanie drugiej osoby w celu zaspakajania własnych potrzeb 

seksualnych, zmuszanie do nieakceptowanych przez partnera praktyk i zachowań 

seksualnych (od sytuacji zmuszania do oglądania pornografii po gwałt); 

 zaniedbanie – najczęściej stosowane wobec dzieci, a objawiające się niezaspokajaniem ich 

podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych.  O zaniedbaniu mówimy  w przypadku 

odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem, problemami,   a 

także zdrowiem i higieną. 

 

 Poszczególne formy przemocy najczęściej występują w połączeniu z innymi. Osoby, które są 

krzywdzone fizycznie czy wykorzystywane seksualnie, czują się jednocześnie upokorzone, 

upodlone, odarte z godności.  
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 Zjawisko przemocy w rodzinie często opisuje się także w innych kategoriach nazywanych 

przemocą „gorącą” i „chłodną”. Przemoc gorąca to gwałtowne wybuchy tłumionych uczuć złości, 

frustracji, wściekłości, powodujące agresywne zachowania wobec najbliższych. Przemoc chłodna 

przyjmuje najczęściej postać bardzo rygorystycznego stylu wychowania czy też autorytarnego 

traktowania dorosłych członków rodziny. Sprawca, przekonany o słuszności swoich czynów, 

zawsze znajduje dla nich usprawiedliwienie. 

 Przemoc jest zjawiskiem złożonym,wieloaspektowym, rozpatrywanym w czterech  

perspektywach: prawnej, psychologicznej, moralnej i społecznej. Dlatego  przeciwdziałanie jej 

wymaga podejścia interdyscyplinarnego. 

Z punktu widzenia prawa przemoc uznawana jest za przestępstwo, co zobowiązuje służby 

policyjne i wymiar sprawiedliwości do interweniowania, podejmowania działań na rzecz ochrony 

ofiar, ścigania i karania sprawców. Aspekt psychologiczny zwraca uwagę na mechanizmy przemocy 

w rodzinie,  na relacje między ofiarą i sprawcą, na odczuwane przez ofiary skutki przemocy, a także 

na możliwości wyjścia z przemocy. Spojrzenie od strony moralnej odwołuje się do wartości, takich 

jak poszanowanie życia ludzkiego, zdrowia i godności ludzkiej. Zaś z punktu widzenia społecznego, 

zwracają uwagę funkcjonujące mity  i stereotypy usprawiedliwiając zachowania przemocowe.  

 W bezpośrednim kontakcie z ofiarami czy sprawcami przemocy  w rodzinie ważne jest 

rozumienie przemocy na każdej płaszczyźnie.  Znajomość psychologicznych mechanizmów 

przemocy i interakcji między ofiarą a sprawcą może pomóc przedstawicielowi organów ścigania 

i wymiaru sprawiedliwości w zrozumieniu zachowania ofiar i manipulacji ze strony sprawcy. Osoby 

poszkodowane często też nie są  w stanie przejść przez skomplikowane i długotrwałe procedury 

prawne bez odpowiedniego wsparcia i pomocy psychologicznej.  

Oznacza to, że każda osoba podejmująca się pracy z ofiarami czy sprawcami przemocy powinna 

robić to zgodnie ze swoim przygotowaniem zawodowym i możliwościami instytucji, jaką 

reprezentuje, a także mieć świadomość granicy swoich kompetencji. 

Na terenie Gminy Szepietowo przemoc w rodzinie najczęściej występuje w rodzinach 

najuboższych, jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami na osobę w rodzinie, niskim 

wykształceniem, małą świadomością społeczną. Przypadki znęcania najczęściej występują w 

domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. 

Praktycznie ofiary przemocy boją się, a niejednokrotnie wstydzą się o tym mówić i rozgłaszać. 

Trudno jest im w tych sprawach zeznawać na policji, w sądzie czy informować o tym pracownika 

socjalnego. Mają nadzieję, że sprawca przemocy zmieni swoje postępowanie i dlatego godzą się, 

aby przemoc ta trwała. Tylko zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwanie, 

poprzez zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom. 
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Z uwagi na powyższe fakty konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji 

społeczeństwa, dostarczenie wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemami. 

Niezbędne jest również zapewnienie profesjonalnej pomocy. 

 

III.  PODSTAWA PRAWNA 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

powstał na postawie diagnozy środowiska przedstawionej w  Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta i Gminy Szepietowo do 2032 roku oraz informacji instytucji działających w 

tym obszarze. 

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

1. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. 

poz. 218, 956 ), 

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

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

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

4. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (t.j. Dz. U z 2019 r., poz.852 z 

późn. zm.), 

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

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 Nr 209 poz. 1245). 

Do zadań własnych gminy należy w szczególności: 

-  tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

-  prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

-  opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

-   prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. 

Priorytetem w programie są działania ukierunkowane na zmniejszenie liczby osób 

dotkniętych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, a w szczególności 

minimalizowanie skutków powodujących zaburzenia życia rodzinnego i dużego rozmiaru szkód 

zdrowotnych i rozwojowych nimi spowodowanych. 

 

 

 

 

 

IV. ZASOBY GMINY 
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Na terenie Gminy Szepietowo funkcjonują służby, które w zakresie swoich kompetencji 

mają zadanie przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Są to przede wszystkim: 

 Posterunek Policji, 

 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 

 Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ponadto wiele instytucji i organizacji istniejących na terenie Gminy Szepietowo ze 

zjawiskiem przemocy i jego skutkami spotyka się w codziennej działalności. Są to m.in.:,  

 Placówki oświatowe – szkoły i przedszkola,  

 Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień 

 Placówki służby zdrowia. 

 

Poza terenem  Gminy Szepietowo mają siedziby : 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży i w Białymstoku, 

 Sąd Rejonowy i Prokuratura w Wysokiem Mazowieckiem, 

 Służba kuratorska w Wysokiem Mazowieckiem. 

 

Każda z wymienionych instytucji w ramach swoich kompetencji zobowiązana jest do 

podejmowania działań zmierzających do udzielenia wsparcia osobom doznającym przemocy w 

rodzinie. Planując działania pomocowe w ramach programu przyjęto założenie, że tylko 

kompleksowe i systemowe działania mogą przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska przemocy  

w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności pomocy rodzinom, w których ten problem występuje.  

 Wszelkie działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez 

specjalistów o różnych zawodach, będących pracownikami różnych instytucji i służb. Praca 

zespołowa,  koordynacja działań  i współpraca pomiędzy różnymi służbami stanowić powinny 

podstawę gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który m.in. składać będą się 

zespół i koordynator ds. przeciwdziałania przemocy oraz doraźne zespoły interwencyjne. 

 Zgodnie z przyjętymi założeniami, każdy specjalista powinien umieć identyfikować przemoc, 

mieć wiedzę i umiejętności  potrzebne do podjęcia skutecznej  interwencji. Powinien znać 

kompetencje i zasady działania instytucji oraz służb pomagających rodzinie i dziecku oraz zasady 

współpracy jakie te instytucje i służby wypracowały między sobą.  

 

 

V. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 
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 Gmina Szepietowo jest gminą miejsko - wiejską, położoną na pograniczu  Mazowsza i 

Podlasia, w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego. Zajmuje powierzchnię 

151,72 km2. Gmina jest jedną z dziesięciu w powiecie wysokomazowieckim, a także jedną z 3 gmin 

miejsko-wiejskich powiatu, obok Czyżewa i Ciechanowca.  

Gmina Szepietowo położona jest wzdłuż drogi krajowej Nr 66 Zambrów – Wysokie Mazowieckie 

– Brańsk – Bielsk Podlaski – Połowce / Pahranicznaja (Białoruś) łączącej drogi krajowe:  nr 8 

Wrocław – Warszawa – Białystok, nr 19 Białystok – Lublin – Rzeszów. Dogodny dojazd umożliwia 

łatwość komunikacji nawet z odległymi miastami. Teren, na którym znajduje się gmina stanowi 

pogranicze Mazowsza i Podlasia. Gmina i cały powiat wysokomazowiecki ma charakter typowo 

rolniczy. Większość mieszkańców stanowi ludność wiejska, utrzymująca się z pracy we własnych 

gospodarstwach. Teren gminy, poza miastem Szepietowo, gdzie znajdują się instytucje publiczne 

dla mieszkańców, zajmuje 48 sołectw. 

 Według danych Urzędu Miejskiego w Szepietowie  na dzień 31.12.2020 roku Miasto i 

Gminę Szepietowo zamieszkiwało  7 011 osób, w tym 3 453 kobiet i 3 558 mężczyzn, z tego: 

- dzieci do 18 roku życia – 1 365 osób, 

- osób w wieku produkcyjnym (18-60/65) – 4 159, 

- osób w wieku poprodukcyjnym – 1 487. 

 

                            Wykres 1:  Ludność  gminy Szepietowo  w latach 2014-2020 

  

                                      Dane: Urząd Miejski w Szepietowie, Statystyka mieszkańców  

Dla porównania wśród mieszkańców w 2019 roku grupę 19%- czyli 1 327 osób stanowiły dzieci i 

młodzież. W wieku produkcyjnym gminę zamieszkiwało 4 282 osób, co stanowiło 60% oraz 1 471 

osób (21 %) w wieku poprodukcyjnym. 
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Z danych jakie posiada Lokalny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wynika, że w roku 2020  funkcjonariusze Policji 

sporządzili na terenie naszej Gminy siedemnaście „Niebieskich Kart” (NK) Cztery NK zostały 

przekazane do prokuratury. Trzynaście rodzin było monitorowanych w związku z prowadzeniem 

procedury NK przez pracowników socjalnych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i 

funkcjonariuszy Policji. Trzem rodzinom udzielono wsparcia finansowego w postaci zasiłków 

okresowych i celowych. Dzieci z tych rodzin miały zapewniony posiłek w szkołach w dni nauki, 

objęte były też opieką pedagogów w szkole stosownie do potrzeb. Osiemnaście osób (w tym 2 

mężczyzn i 16 kobiet) skorzystało z wsparcia w ramach spotkań prowadzonych przez Profilaktykę 

i Terapię Uzależnień w punkcie istniejącym przy Urzędzie Miejskim w Szepietowie. 

          Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie w 2020 r: 

- otrzymała siedem wniosków o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu, 

- cztery rodziny, z którymi pracowano miało założoną procedurę  Niebieska Karta  i występowała 

w nich przemoc spowodowana alkoholem, 

- skierowano jedną osobę do biegłych sądowych psychiatry i psychologa celem wydania opinii o 

uzależnieniu, kontynuowano jeden wniosek do sądu o wszczęcie postepowania w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu z 2019 r., 

- z pięcioma osobami przeprowadzono rozmowy motywująco-informujące, z których cztery osoby 

podjęły terapię bądź zadeklarowały abstynencję, 

-  dziesięć osób będących członkami rodzin, w których nadużywano alkoholu znalazło wsparcie i 

pomoc ze strony członków GKRPA. 

Z obserwacji środowiska wynika, że problem przemocy domowej często wiąże się z 

problemem alkoholowym i brakiem środków finansowych. Ofiarami przemocy są najczęściej 

kobiety i będące świadkami dzieci niezależnie od tego jaką formę przybiera owa przemoc. Przemoc 

to najczęściej spotykana forma agresji interpersonalnej. Wciąż jednak jest to zjawisko trudne do 

oszacowania.  

 

 

Tabela 3. Liczba przypadków przemocy w rodzinie na terenie gminy Szepietowo na 

podstawie procedury NK – A 
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Liczba rodzin, w których odnotowano przemoc na 

podstawie NK - A 

Rok 2019 Rok 2020 

22 13 

Liczba sprawców    

 

W tym: 

 

Kobiety 

 

3 2 

Mężczyźni 20 11 

Liczba ofiar    

 

W tym: 

 

Kobiety 17 10 

Mężczyźni 2 1 

Dzieci 3 4 
   Źródło: Sprawozdania MONITORING PRZEMOCY MGOPS Szepietowo na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r. 

 

Na przestrzeni lat 2019-2020 w gminie Szepietowo zauważalne jest obniżenie ujawniania 

przypadków przemocy w rodzinie. Otwarcie się na problem przemocy, jak również fakt rosnącego 

zainteresowania zjawiskiem przemocy, o którym szeroko dyskutują media, ułatwia tym osobom 

podjęcie działań zmierzającym do poprawy własnej sytuacji. Osoby doznające przemocy coraz 

chętniej korzystają z uczestnictwa w grupach wsparcia, poradnictwa psychologicznego i prawnego. 

Z analizy powyższych danych wynika, iż coraz więcej osób decyduje się na podjęcie terapii 

oraz korzystanie z profesjonalnego wsparcia, jako jednej z form sprzyjającej zmianie postaw wobec 

dysfunkcji rodziny (nadużywania alkoholu) oraz jako forma radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

kryzysowych, a zwłaszcza w sytuacji przemocy w rodzinie.  

Złożoność i stopień skomplikowania formalnych jak i emocjonalnych relacji rodzinnych 

sprawia też, że instytucje nie są często w stanie wniknąć w dotkniętą  problemem rodzinę i 

skutecznie interweniować w przypadku kryzysu. Incydenty przemocy wewnątrzrodzinnej są dość 

łatwe do ukrycia w początkowej fazie występowania. Trzeba podkreślić, iż przemoc nie jest 

rozwiązaniem konfliktów rodzinnych i bezpośrednia reakcja na nią, jak również długotrwałe jej 

skutki przyczyniają się do wewnętrznego rozbicia rodziny. Z tego powodu ważne jest by osoba 

doznająca przemocy w miarę możliwości jak najszybciej uzyskała dostęp do profesjonalnego 

wsparcia psychologicznego. Coraz częściej reakcję na przemoc analizuje się w kategoriach urazu 

psychicznego, który czyni jednostkę bezsilną, rodzi się strach i poczucie zagrożenia. Wyodrębniono 

trzy typy zaburzeń powstałych w wyniku działania urazu: 

- zaburzenia pourazowe – czyli odtwarzanie urazu w postaci natrętnych wspomnień - pojawiają się 

w okresie do sześciu miesięcy od zakończenia działania agresora pod postacią: odrętwienia 

uczuciowego, izolowania się od ludzi, „wybuchu” strachu, paniki, agresji, trudności z koncentracją, 

często wiąże się z tym lęk, depresja, 
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- zaburzenia adaptacyjne – występują, gdy doświadczenie miało charakter psychospołeczny -

pojawiają się w okresie jednego miesiąca od zdarzenia, ich objawy to: lęk, depresja, poczucie 

niemożności opanowania sytuacji, ograniczona zdolność pokonywania codziennych trudności, 

- zaburzenia dysocjacyjne – rozpoznawane, gdy po przeprowadzeniu badań medycznych nie 

stwierdza się przyczyn organicznych - zaburzenia te można określić, jako przekształcenie się 

nierozwiązanych problemów w objaw fizyczny. 

Trudna do zrozumienia niemożność uwolnienia się od przemocy, a także utrzymujące się czasem 

wiele lat trudności w funkcjonowaniu i lęk, mimo odseparowania się od sprawcy i braku realnego 

zagrożenia to charakterystyka sytuacji psychologicznej ofiar przemocy w rodzinie. Wspominając o 

osobach doznających przemocy nie można zapomnieć o osobach stosujących przemoc, dla nich 

również przewidziana jest pomoc psychologiczna w formie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 

jak również działań terapeutycznych. Wsparcie to polega między innymi na: 

- powstrzymaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy; 

- rozwijaniu umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy; 

- uznaniu przez osobę stosująca przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie 

przemocy; 

- zdobyciu i poszerzeniu wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie; 

- zdobyciu umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania 

przemocy; 

- uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. 

Z uwagi na konieczność zapewnienia profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej 

zarówno sprawcom jak i ofiarom przemocy oraz z uwagi na konieczność podjęcia działań 

zmierzających w kierunku edukacji społecznej dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i 

sposobach radzenia sobie z tym problemem tworzy się Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Szepietowo na lata 2021-2024. 

 

 

VI. PROGRAM 

                        Adresatami programu są: 
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- rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy, 

- rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy, 

- przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi 

przemocą. 

Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, 

profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc 

w rodzinie. 

                        Szczegółowe cele Programu 

1) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie 

z tym problemem, 

2) rozwój  współpracy w  zakresie budowy  spójnego systemu przeciwdziałania przemocy w  

rodzinie - koordynacja działań lokalnych podmiotów wobec zjawiska przemocy, 

3) systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z 

problematyką przemocy w rodzinie, 

4) zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc, a w 

szczególności zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

5) zapewnienie im miejsc w ośrodkach wsparcia. 

                        Działania 

Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez następujące działania: 

1) uprzedzające (tj. diagnoza, informacja, edukacja kierowane do ogółu społeczeństwa), 

2) interwencyjne; 

- opiekuńcze kierowane do osób doznających przemocy w rodzinie, 

- pouczające i izolujące kierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

3) socjalne (m.in. zapewnienie warunków bezpiecznego schronienia, zapewnienie dostępu do 

pomocy prawnej, socjalnej i medycznej), 

4) działania edukacyjno-korekcyjne dla osób uwikłanych w przemoc domową, 
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5) szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe osób zajmujących się pomaganiem rodzinom, w 

których występuje zjawisko przemocy.   

 Podstawowe zadania do realizacji w ramach Programu 

Zadanie 1: kontynuacja prac Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - w celu szybkiego i skutecznego 

podejmowania działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy 

w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych na podstawie diagnozy potrzeb. 

           Zadania Zespołu: 

1) kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy, 

2) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na 

celu powstrzymanie przemocy, 

3) wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz 

opracowanie adekwatnej strategii postępowania, 

4) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów, 

5) zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „ Niebieskiej Karty”, 

6) monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności 

uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi, 

7) gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których 

występuje zjawisko przemocy domowej. 

Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie określa tryb i sposób powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

Zadanie 2: przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym 

- w celu ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz 

podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy na temat przemocy domowej. 

          

  Realizacja zadania nastąpi poprzez: 

1) aktualizowanie tablic informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Szepietowie, komisariacie Policji 

w Szepietowie, szkołach i placówkach opieki zdrowotnej, 
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2) rozpowszechnienie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy,  

3) publikowanie w lokalnej gazetce informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia dla osób 

uwikłanych w zjawisko przemocy domowej, 

Zadanie 3: promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz 

sposobów radzenia sobie z agresją i złością w celu nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów 

oraz radzenia sobie z agresją. 

   Realizacja zadania wobec: 

1) dzieci i młodzieży - poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych w szkołach, 

przeprowadzenie szkolnych programów profilaktyki przemocy, wspieranie aktywnych form 

spędzania wolnego czasu promujących zachowania bez agresji, 

2) dorosłych - poprzez poradnictwo, uczestnictwo w spotkaniach grupy AA i Al.-Anon oraz grupy 

terapeutycznej w Klubie Rodzin Abstynenckich „ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem, przy 

którym utworzony jest Punkt Konsultacyjny. 

Zadanie 4: udział osób, grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach z zakresu 

przeciwdziałania przemocy, w celu podniesienia poziomu wiedzy do realizacji działań 

pomocowych.           

 Realizacja zadania: 

1) gromadzenie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych w sprawie zjawiska przemocy 

domowej, 

2) pozyskiwanie różnych ofert szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania przemocy, 

3) finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla osób i grup 

zawodowych bezpośrednio związanych z problematyką przemocy domowej. 

Zadanie 5: zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

           

 

         Realizacja zadania: 

1) gromadzenie informacji na temat działających ośrodków wsparcia (zasady funkcjonowania, 

zasady kierowania, odpłatność) 
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2) kierowanie osób do ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy. 

Zadanie 6: zapewnienie porad specjalistów z zakresu poradnictwa psychologicznego i prawnego. 

          Realizacja zadania: 

1) kierowanie osób do punktu informacyjnego (psycholog) gdzie udzielane są porady odnośnie 

problemów rodzinnych, małżeńskich, problemów z dziećmi i młodzieżą,  przemocy w rodzinie, 

kierowanie osób do specjalisty (prawnika) prawa rodzinnego, opiekuńczego i karnego,  

2) ułatwienie dostępu do psychologa poprzez udostępnienie lokalu w budynku urzędu gminy i 

zorganizowanie stałych dyżurów - przynajmniej jeden dzień w miesiącu. 

Realizatorzy Programu 

Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie we 

współpracy z: 

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie, 

- Poradnią  Psychologiczno- Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem, 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, 

- Szkołami z terenu gminy, 

- Policją, 

- Sądem, 

- Organizacjami pozarządowymi i Kościołem Katolickim. 
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SYSTEM  PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W  RODZINIE 

W  GMINIE  SZEPIETOWO 

 

LOKALNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds.  

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Oczekiwane efekty programu: 

- systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemocy w rodzinie, 

GRUPA ROBOCZA 
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WSPARCIA 

INNE 

ORGANIZACJE 
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PRZEMOCĄ 

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 
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- podwyższenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, 

-  zwiększenie wrażliwości społecznej wobec aktów przemocy w rodzinie, 

- zwiększenie skuteczności oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie, 

- zmniejszenie skutków psychologicznych wynikających z przemocy w rodzinie, 

- nabycie umiejętności asertywnych zachowań przez osoby i rodziny dotknięte bądź zagrożone 

zjawiskiem przemocy domowej. 

Wskaźniki oceny realizacji programu 

Dla oceny realizacji Programu konieczne jest określenie mierzalnych wskaźników, które pokazywać 

będą efekty realizacji zadań: 

- liczba rodzin objętych działaniami pomocowymi, 

- liczba porad udzielonych ofiarom przemocy, 

- liczba rozpowszechnionych materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 

- liczba zrealizowanych programów profilaktycznych, bądź spotkań dotyczących przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie organizowanych na terenie gminy Szepietowo, 

- liczba przeszkolonych osób - przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z 

problematyką przemocy w rodzinie, 

- liczba sfinansowanych szkoleń. 

Czas realizacji 

Realizacja działań zawartych w Programie opracowanym na lata 2021-2024, będzie miała charakter 

ciągły i będzie poddawana ewaluacji, która pozwoli na udoskonalenie kierunków sposobu jego 

działania. 

 

Finansowanie programu 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będą środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy 

Szepietowo. Środki na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego 
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przewidywane są w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Szepietowie. 

            Sprawozdawczość 

Realizator programu składa Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z jego realizacji za rok poprzedni 

do końca pierwszego kwartału nowego roku wraz ze sprawozdawczością z pomocy społecznej. 

VII. HARMONOGRAM  REALIZACJI  ZADAŃ  WYNIKAJĄCYCH  Z  REALIZACJI 

GMINNEGO  PROGRAMU  PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W  RODZINIE 

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2024 

ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMINY/ 

UWAGI 

Kontynuacja prac Zespołu 

Interdyscyplinarnego do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie - w celu 

szybkiego i skutecznego podejmo-

wania działań zmierzających do 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

zatrzymania przemocy w rodzinie, 

a także planowanie i realizacja 

działań pomocowych na 

podstawie diagnozy potrzeb. 

- kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym 

zjawiskiem przemocy, 

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy 

domowej i uruchamianie procedur mających na celu 

powstrzymanie przemocy, 

- wypracowanie procedur interwencji kryzysowej 

wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie 

adekwatnej strategii postępowania, 

- kierowanie ofiar i sprawców przemocy do 

odpowiednich specjalistów, 

- zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z 

procedurą „ Niebieskiej Karty”, 

- monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których 

dochodzi do przemocy, a w szczególności 

uruchamianie współpracy między różnymi 

instytucjami pomocowymi, 

- gromadzenie informacji na temat instytucji 

udzielających pomocy rodzinom, w których 

występuje zjawisko przemocy domowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

praca 

ciągła 

Przygotowanie i udostępnianie 

materiałów o charakterze 

informacyjnym i edukacyjnym 

w celu ułatwienia dostępu do 

podstawowych informacji z 

zakresu przeciwdziałania 

przemocy oraz podniesienie 

poziomu wiedzy mieszkańców 

gminy na temat przemocy 

domowej. 

- rozpowszechnienie broszur i ulotek dotyczą-

cych zjawiska przemocy, 

- aktualizowanie tablic informacyjnych w 

Urzędzie Miejskim w Szepietowie, komisariacie 

Policji w Szepietowie, szkołach i placówkach 

opieki zdrowotnej, 

- publikowanie w lokalnej gazetce informacji o 

lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób 

uwikłanych w zjawisko przemocy domowej, 

praca 

ciągła 

 

wg. potrzeb 

 

 

 

 

 

nie rzadziej 

niż raz 

w roku 

Promowanie efektywnych spo-

sobów rozwiązywania kon-

fliktów w rodzinie oraz spo-

- wobec dzieci i młodzieży – poprzez 

prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych 

w szkołach, przeprowadzenie szkolnych 

w 

zależności 

od potrzeb 
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sobów radzenia sobie z agresją 

i złością w celu nabycia 

umiejętności rozwiązywania 

konfliktów oraz radzenia sobie 

z agresją. 

programów profilaktyki przemocy, wspieranie 

aktywnych form spędzania wolnego czasu 

promujących zachowania bez agresji, 

- wobec dorosłych - poprzez poradnictwo, 

uczestnictwo w spotkaniach grupy AA i Al.-

Anon oraz grupy terapeutycznej w Klubie Rodzin 

Abstynenckich „ŁABĘDŹ” w Wysokiem 

Mazowieckiem, przy którym utworzony jest 

Punkt Konsultacyjny. 

 

 

 

 

w 

zależności 

od potrzeb 

Udział osób grup zawodowych 

w specjalistycznych szko-

leniach z zakresu przeciw-

działania przemocy, w celu 

podniesienia poziomu wiedzy 

różnych grup do realizacji 

działań pomocowych. 

- gromadzenie informacji dotyczących 

potrzeb szkoleniowych w sprawie zjawiska 

przemocy domowej, 

- pozyskiwanie różnych ofert szkoleniowych z 

zakresu przeciwdziałania przemocy, 

- finansowanie udziału w szkoleniach 

i konferencjach organizowanych dla osób 

i grup zawodowych bezpośrednio 

związanych z problematyką przemocy 

domowej. 

praca 

ciągła 

 

 

 

 

 

w 

zależności 

od potrzeb 

Zapewnienie osobom dotknię-

tym przemocą w rodzinie 

miejsc w ośrodkach wsparcia. 

- gromadzenie informacji na temat działających 

ośrodków wsparcia (zasady funkcjonowania, 

zasady kierowania, odpłatność) 

- Kierowanie osób wymagających tego do 

ośrodka interwencji kryzysowej i innych 

placówek świadczących tego typu pomoc. 

praca 

ciągła 

 

 

w 

zależności 

od potrzeb 

Zapewnienie porad specjali-

stów z zakresu poradnictwa 

psychologicznego i prawnego. 

- kierowanie osób do Punktu Konsultacyjnego 

działającego przy Urzędzie Miejskim w 

Szepietowie i przy Powiatowym Centrum 

Pomocy  Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, 

gdzie udzielane są porady odnośnie problemów 

rodzinnych, małżeńskich, problemów z dziećmi 

i młodzieżą, przemocy w rodzinie, a także z 

zakresu pomocy społecznej, prawa rodzinnego, 

opiekuńczego i karnego, 

- ułatwienie dostępu do psychologa poprzez 

udostępnienie lokalu w budynku Urzędu 

Miejskiego w Szepietowie i zorganizowanie 

stałych dyżurów - przynajmniej jeden dzień w 

miesiącu. 

 

 

 

 

praca 

ciągła 

 

VIII.  PODSUMOWANIE 

 

Przemoc w rodzinie jest głównym problemem przestrzegania praw człowieka. Jest 

zjawiskiem, którego zasięg jest znacznie większy, niż odnotowują to przeprowadzane badania i 
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statystyki. Najczęstszymi powodami kłótni w polskich rodzinach jest brak pieniędzy, bezrobocie, 

nadużywanie alkoholu, nie wypełnianie obowiązków domowych, trudności wychowawcze, złe 

stosunki małżeńskie, sąsiedzkie oraz nie rzadko choroby natury psychicznej. Często zdarza się, że 

z pozoru błaha awantura przeradza się w prawdziwy dramat. Zarejestrowane sytuacje stosowania 

przemocy świadczą o tym, iż coraz trudniej jest się nam wzajemnie komunikować. Nadal  wiele 

osób doznających przemocy zaprzecza istnieniu problemu w ich środowisku. Wynika to z wielu 

aspektów: wstyd, bezradność, nieufność, obawy o własne zdrowie i życie oraz brak gotowości do 

zmiany dotychczasowego trybu życia. Ponadto cześć błędnych przekonań będących w świadomości 

społeczeństwa powoduje, iż osoby doznające przemocy nie potrafią temu zjawisku zapobiec. Prawo 

ofiary do bezpieczeństwa, do niepoddawania się przemocy jest priorytetowe w gminnej polityce 

społecznej za pośrednictwem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Rodzina jest podstawowym i najlepszym miejscem dla  dziecka, miejscem w którym ono wzrasta i 

rozwija się.  W przyszłości to dziecko stanie się dorosłym, założy własną rodzinę i najczęściej będzie 

powielało wyuczone role, stosowało podobne metody wychowawcze. Istnieje konieczność 

podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gdy rodzina 

otworzy się na kłopoty, wykaże zrozumienie, cierpliwość i przede wszystkim życzliwość, to stanie 

się sobie bliższa. A co za tym idzie łatwiej i lepiej będzie sobie radzić z najróżniejszymi problemami. 

Gdy dorośli będą starali się stosować zasadę oparcia w sobie, powstanie silna wewnętrzna rodzina, 

która potrafi sama sobie radzić ze swoimi problemami bez użycia przemocy. Dlatego należy 

wspierać przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn 

i skutków przemocy w rodzinie. Na skutek sprzeciwu społecznego dotyczącego przemocy, którego 

efektem były kampanie medialne, co raz więcej osób ujawniło i ujawnia swoje traumatyczne 

doświadczenia, poszukując profesjonalnej pomocy. W celu przezwyciężenia dysfunkcji rodzin 

niezbędne jest funkcjonowanie systemu instytucji zajmujących się pomocą społeczną, działających 

jako zintegrowany system wsparcia dla osób potrzebujących. Poziom życia oraz wielkość dochodów 

mieszkańców gminy Szepietowo są podstawowym determinantem przyszłego rozwoju.  

 

Reasumując powyższe informacje podkreślić należy, że pomimo wysiłku wielu osób 

działających w instytucjach pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy – wskazane byłoby 

 uruchomienie środków finansowych na tworzenie szerszego wachlarza usług dla ofiar 

przemocy. 

Zwiększające się zainteresowanie zjawiskiem przemocy w rodzinie prowadzi do co raz to większej 

liczby placówek świadczących pomoc w tym zakresie, a wzrost kompetencji osób pomagających 

pozwala mieć nadzieję, że szanse uzyskania fachowej pomocy ciągle będą rosnąć. 
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