
UCHWAŁA NR XLII/228/2022 
RADY GMINY CISEK 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Cisek na lata 2022-2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559, poz. 583 i poz. 1005) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Cisek na lata 2022-2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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I. WSTĘP 

Mówiąc o przemocy należy pamiętać, iż jest ona zjawiskiem, które występuje 

powszechnie w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym życiu, zakładzie pracy, 

szkole, środkach masowego przekazu i w rodzinie. Jednak przemoc doznawana w rodzinie 

rodzi konsekwencje niezmierne głębokie i szkodliwe. Daje o sobie znać w postaci zaburzeń 

emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Najbardziej jednak niepokojące 

jest to, że […] przemoc rodzi przemoc, tworząc swoistą spiralę przemocy, obejmującą coraz 

to nowe generacje pokoleń.  

Zjawisko przemocy w rodzinie jest definiowane przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako: jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające dobra lub prawa osobiste członka rodziny lub 

innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, w szczególności narażające te osoby 

na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym,  

a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Definicja 

określa zarówno podstawowe cechy przemocy w rodzinie, jak i jej konsekwencje. W literaturze 

wymienia się kilka rodzajów przemocy: 

− przemoc fizyczną,  

− przemoc psychiczną,  

− przemoc seksualną,  

− przemoc ekonomiczną, 

− zaniedbywanie. 

Ze względu na osoby poszkodowane wymienia się: przemoc w związku (małżeńskim, 

konkubenckim), przemoc wobec dzieci, przemoc wobec osób starszych, przemoc wobec osób 

niepełnosprawnych.  

Zgodnie z aktualnie przyjętą w literaturze oraz praktyce interwencyjnej i pomocowej 

terminologią, osoby mogą być uwikłane w przemoc w trzech niezależnych lub mocno 

powiązanych, a nawet nakładających się rolach: osoby doznającej przemocy (w starej 

terminologii-ofiary przemocy), osoby obserwującej przemoc (dawniej nazywanej świadkiem 

przemocy) oraz osoby stosującej przemoc (w starej terminologii-sprawcy przemocy). 
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Podstawę prawną opracowania niniejszego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek na lata 2022-2025 

stanowią następujące ustawy: 

1. z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) 

2. z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 

r., poz. 1249); 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.); 

4. z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050, 

ze zm.); 

5. z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.); 

Dokument jest również zgodny z: 

− Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (Uchwała 

nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r., M.P. z 2021 r., poz. 1204) ; 

− Konwencją Stambulską – Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 

przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 

2011 r. – ratyfikowana przez rząd polski w 2015 r. 

Ponadto Program niniejszy jest zbieżny z celami i kierunkami działań zawartymi w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cisek na lata 2021-2026 (przyjętą uchwałą 

Nr XXXVI/201/2021 Rady Gminy Cisek z dnia 20 grudnia 2021 r.). Przy opracowywaniu 

dokumentu wykorzystano również Diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy oraz 

informacje z instytucji, których charakter działalności jest ściśle powiązany z problematyką 

przemocy w rodzinie. Wskazana Diagnoza został przeprowadzona w 2021 r., a w badaniu 

łącznie wzięło udział 273 osób (100 dorosłych mieszkańców, 164 uczniów szkół 

podstawowych oraz 9 sprzedawców alkoholu).  
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II. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 

W GMINIE CISEK 

 

1. Wprowadzenie 

Zjawisko przemocy w rodzinie w Gminie Cisek zostało rozpoznane na podstawie 

dwóch bazowych elementów. Po pierwsze, przedstawione zostaną dane statystyczne uzyskane 

z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie (pkt 3 niniejszego Rozdziału). Informacje te uzupełnione zostały 

o przedstawienie posiadanych zasobów (pkt 4 niniejszego Rozdziału). Dane te dotyczą 

ujawnionych faktów przemocy w rodzinie i z pewnością nie obrazują w całości skali problemu 

przemocy. Z tego względu, drugim elementem będzie przedstawienie wybranych fragmentów 

sprawozdania z Diagnozy problemów społecznych, jaką przeprowadzono na terenie Gminy 

w 2021 roku (pkt 5 niniejszego Rozdziału).  

 

 

2. Charakterystyka Gminy  

Gmina Cisek jest gminą wiejską usytuowaną w południowo-wschodniej części 

województwa opolskiego. Jest jedną z 6 gmin powiatu kędzierzyńsko – kozielskim, oddalonym 

20 km od Kędzierzyna – Koźla oraz 60 km od miasta wojewódzkiego. Gmina Cisek zajmuje 

powierzchnię 70,89 km2.  

Liczba mieszkańców Gminy Cisek charakteryzuje się obecnie nieznaczną tendencją 

spadkową, co przedstawiono w poniższej tabeli: 

 2019 2020 2021 

Ogółem: 5 451 5 396 5 320 

Kobiety: 2 874 2 832 2 795 

Mężczyźni: 2 577 2 564 2 525 
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3. Statystyka dot. przemocy w rodzinie  

Dane z GOPS: 

Wskaźnik 

 

2019 2020 2021 

liczba osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

ogółem 31 28 14 

kobiety 15 15 9 

mężczyźni 4 3 1 

dzieci 12 10 4 

Liczba osób 

objętych 

pomocą w 

formie 

poradnictwa 

ogółem 14 18 14 

w tym 

psychologicznego 0 0 0 

pedagogicznego - - 4 

prawnego 0 0 0 

medycznego 0 0 0 

socjalnego 14 6 10 

zawodowego i 

rodzinnego 
14 18 10 

 

Rodzaj 

działania 
Wskaźnik 2019 2020 2021 

Realizacja 

procedury 

"Niebieskie 

Karty" 

przez 

uprawnione 

podmioty 

Liczba wszczętych w danym roku procedur 

„Niebieska Karta”, tj. liczba sporządzonych 

formularzy „Niebieska Karta-A”  
10 9 7 

Liczba kontynuowanych w danym roku procedur 

„Niebieska Karta” wszczętych w latach 

poprzedzających rok sprawozdawczy 
2 5 3 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-

A” dokumentujących kolejne zdarzenie stosowania 

przemocy w sprawach toczących się procedur 

„Niebieska Karta” 

0 0 1 

Liczba rodzin objętych w danym roku działaniami 

w ramach procedury „Niebieska Karta” 
12 14 10 
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Liczba osób w rodzinach objętych w danym roku 

działaniami procedury „Niebieska Karta” 
53 54 30 

Liczba osób 

doświadczających 

przemocy w 

rodzinie, objętych 

w danym roku 

działaniami w 

ramach procedury 

„Niebieska 

Karta” 

ogółem 41 40 20 

w tym 

kobiety 

ogółem 16 17 12 

w tym 

niepełnosprawni 
0 2 1 

w tym starsze 4 2 3 

w tym 

mężczyźni 

ogółem 13 13 3 

w tym 

niepełnosprawni 
0 1 0 

w tym starsi 3 1 0 

w tym 

dzieci 

ogółem 12 10 5 

w tym 

niepełnosprawne 
3 3 0 

Liczba wypełnionych formularzy 

„Niebieska Karta-C” 
9 5 3 

 

Przedstawioną powyżej statystykę należy doprecyzować poprzez podanie wybranych 

informacji, przekazanych przez Komisariat Policji w Kędzierzynie-Koźlu: 

 2019 2020 2021 

Liczba interwencji domowych – ogółem 50 42 38 

Liczba interwencji w ramach procedury 

„Niebieska Karta” 
20 17 14 

 

 

Dane z Zespołu Interdyscyplinarnego: 

W 2019 r. odbyło się 5 posiedzeń, w ramach których uczestniczyli przedstawiciele pomocy 

społecznej, policji, służby zdrowia, oświaty, sądu oraz pełnomocnik do spraw rozwiązywania 

problemów alkoholowych. W 2020 r., a także w 2021 r., posiedzeń było po 4.  

 2019 2020 2021 

Liczba działań 

podjętych 

w ramach procedury 

„Niebieska Karta” 

Ogółem 12 14 10 

Założone w danym roku 10 9 7 

Kontynuacja 2 5 3 
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Grupy robocze 

Liczba spotkań 19 12 8 

Liczba wypełnionych 

„Niebieskich Kart-C” 
9 6 3 

Liczba wypełnionych 

„Niebieskich Kart-D” 
7 0 3 

Liczba osób 

objętych wsparciem 

Ogółem 41 40 20 

W tym kobiet 16 17 12 

W tym mężczyzn 13 13 3 

W ty dzieci 12 10 5 

Liczba zakończonych 

procedur 

„Niebieska Karta” 

Ogółem 6 10 5 

z powodu ustania 

przemocy w rodzinie1 
4 9 4 

z powodu 

rozstrzygnięcia o braku 

zasadności 

podejmowanych działań 

2 1 1 

 

 

Analiza przedstawionych danych pozwala stwierdzić, że zjawisko przemocy w rodzinie 

w Gminie Cisek ma tendencję spadkową. Uznać można, iż dotychczas podejmowane działania 

są skuteczne i zasadne jest ich kontynuowanie (a także zintensyfikowanie). Zjawisko przemocy 

musi bowiem nadal stanowić jeden z priorytetowych obszarów działania Gminy Cisek 

w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.  

 

 

4. Zasoby instytucjonalne  

a) Zasoby instytucjonalne na terenie gminy Cisek 

Zasoby instytucjonalne na terenie Gminy Cisek – podmioty świadczące pomoc w zapobieganiu 

i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

 
1 Dokładnie: z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.  
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⎯ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Cisek,  

⎯ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy 

w Cisku , 

⎯ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

⎯ Placówki opieki zdrowotnej, 

⎯ Placówki oświatowe 

⎯ Urząd Gminy w Cisku 

⎯ Gminny Ośrodek Kultury. 

 

b) Instytucje powiatowe, obejmujące swoim działaniem teren gminy Cisek:  

⎯ Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, 

⎯ Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu, 

⎯ Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu, 

⎯ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, 

⎯ Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie- 

Koźlu 

 

c) Główne zadania podejmowane przez podmioty zasobów instytucjonalnych: 

1) Systematyczna edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej 

świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie: Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Urząd Gminy w Cisku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

2) Zapewnienie profesjonalnej pomocy i należytego wsparcia osobom doświadczającym 

przemocy: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Cisek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie,  

3) Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących zapobiegania zjawisku 

przemocy: placówki oświatowe na terenie gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

podmioty działające na terenie kraju, województwa, powiatu, sąsiednich gmin 

prowadzące działalność profilaktyczną w obszarze przeciwdziałania przemocy. 

4) Objęcie działaniami profilaktycznymi oraz odpowiednim wsparciem rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
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w Gminie Cisek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe na terenie 

gminy, organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy osobom i rodzinom 

zagrożonym przemocą. 

5) Wzrost kompetencji służb i osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Cisek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

 

5. Diagnozy problemów społecznych – wyciąg ze sprawozdania. 

a) Informacje ogólne.  

Badania zostały przeprowadzane w 2021 roku. W badaniu łącznie wzięły udział 

273 osoby. Zróżnicowany dobór próby umożliwił pogłębienie badanych zjawisk związanych 

bezpośrednio z zagrożeniami społecznymi na terenie gminy oraz uzyskanie informacji i opinii 

z różnych środowisk.  

Badania objęły następujące kwestie: problem uzależnień od alkoholu, nikotyny oraz 

narkotyków, problem przemocy, a także uzależnienia behawioralne.  

 

 

b) Problem przemocowy z perspektywy dorosłych mieszkańców 

Pierwsze pytanie miało na celu sprawdzenie, czy mieszkańcy potrafią zaklasyfikować 

określone zachowania jako zachowania przemocowe.  

Respondenci najczęściej wskazywali na: bicie (93,00%), całowanie, dotykanie wbrew 

woli (88,00%), grożenie, straszenie (86,00%), zmuszenie do oddawania pieniędzy (79,00%), 

zmuszanie do oglądania pornografii (76,00%), spoliczkowanie (75,00%), kradzież pieniędzy 

lub innej własności (57,00%), nie opiekowanie się kimś kto wymaga opieki (54,00%), 

podszywanie się w Internecie (54,00%,) okazywanie braku szacunku (47,00%) oraz 

krytykowanie wyglądu (47,00%). 1,00% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. 
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Które z wymienionych poniżej sytuacji są Twoim zdaniem aktem przemocy?  

 

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 

Warto zwrócić uwagę, że 28,00% badanych zna osobę w swoim otoczeniu 

doświadczającą przemocy w domu. 50,00% ankietowanych nie zna takich osób, natomiast 

22,00% nie posiada wiedzy na ten temat. 

Czy zna Pan/i kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osobą doświadczającą przemocy 

w swoim domu? 
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Większość badanych twierdzi, że problem przemocy związany jest z nadużywaniem 

alkoholu – 94,00%. 74,00% ankietowanych stosowanie przemocy wiąże z zażywaniem 

narkotyków, 68,00% z zażywaniem dopalaczy, 63,00% ankietowanych z chorobami, 56,00% 

z wykluczeniem społecznym a41,00% z zażywaniem leków. 3,00% osób wskazało na inne 

przyczyny, jednak nie podając konkretnych przykładów.  

Czy Pana/i zdaniem problem przemocy domowej związany jest z: 

 

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 

Długotrwałe pozostawanie w kręgu destrukcyjnego oddziaływania przemocy wiąże  

się z przeżywaniem bardzo silnych i trudnych emocji, które mają wpływ na sposób myślenia  

o sobie ofiar, świadków i sprawców oraz na ich relacje z otoczeniem. Groźne jest to, że skutki 

psychologiczne pozostawania w relacji opartej na przemocy obserwujemy jeszcze po wielu 

latach od jej zakończenia. 

Badani mieszkańcy zostali zapytani, czy zdarzyło się im doświadczyć przemocy. 

Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 19,00% ankietowanych, natomiast większość – 

81,00% nie ma takich doświadczeń.   

Czy zdarzyło się Panu/i doświadczyć przemocy? 
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Na kolejne dwa pytania dotyczące doświadczenia przemocy odpowiedź mogły udzielić tylko 

te osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, iż  doświadczyły przemocy. 

Osoby, które doświadczyły przemocy przyznały, że była to przemoc psychiczna – 

89,47% i fizyczna – 47,37%. 21,05% badanych doświadczyło przemocy ekonomicznej, 

15,79% ankietowanych doświadczyło zaniedbania, a 5,26% - przemocy seksualnej.  

Jakiego rodzaju przemocy Pan/i doznała?  

 

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 

Osoby, które doznały przemocy twierdzą, że sprawcą był przede wszystkim partner lub 

partnerka – 57,89%. Ankietowani wskazali również na tatę (42,11%), matkę (15,79%), 

dziecko/dzieci (10,53%), brata (5,26%) oraz dziadków (5,26%). Inne osoby stosowały 

przemoc w stosunku do 21,05% ankietowanych (nie wyjaśnili jednak kim były te osoby).  

Kto stosował wobec Pana/i przemoc?  

 

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Dodatkowo 12,00% respondentów przyznało, iż zdarzyło im się stosować przemoc 

wobec innych osób. Natomiast nigdy nie robiło tego 88,00% badanych. 

Czy kiedykolwiek doszło do sytuacji gdzie zastosował/a Pan/i zachowania przemocowe 

wobec drugiej osoby? 

 

 

Na kolejne trzy pytania dotyczące doświadczenia przemocy odpowiedź mogły udzielić tylko 

te osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały, iż stosowały przemoc wobec innych. 

Osoby te stosowały głównie przemoc psychiczną (75,00%) oraz przemoc fizyczną 

(58,33%). Po 8,33% badanych stosowało zaniedbanie, przemoc ekonomiczną i seksualną.   

Jakiego rodzaju zastosował Pan/i  przemoc? 

 

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 

Ankietowani stosowali przemoc wobec: partnera/partnerki (50,00%), dziecka/dzieci 

(50,00%), rodzeństwa (33,33%), rodziców (8,33%) oraz innych osób, których nie wymienili 

(25,00%).  
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W stosunku do kogo zastosowałeś zachowanie przemocowe? 

 

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 

Osoby stosujące przemoc, w większości nie były pod wpływem żadnych substancji 

psychoaktywnych (83,33%), natomiast 16,67% osób było pod wpływem alkoholu.  

Stosując przemoc był/a Pan/i pod wpływem wymienionych środków psychoaktywnych? 

 

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 

9,00% badanej społeczności twierdzi, że stosowanie przemocy można usprawiedliwić, 

natomiast 75,00% jest zdania, iż nie ma wytłumaczenia dla zachowań przemocowych. 

16,00% ankietowanych nie wypowiedziało się jednoznacznie na ten temat. 

Czy Pana/i zdaniem istnieją okoliczności usprawiedliwiające stosowanie przemocy? 
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Ponad połowa badanych – 82,00% uważa, że stosowanie kar fizycznych w stosunku 

do dziecka nie jest dobrą metodą wychowawczą, co potwierdzają liczne badania naukowe, 

które wskazują, że skutkiem tego jest obniżenie więzi emocjonalnej między dzieckiem, 

a rodzicem. 7,00% popiera praktykowanie karania fizycznego dzieci, zaś 11,00% nie ma zdania 

na ten temat. 

Czy Pana/i zdaniem stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci jest dobrą metodą 

wychowawczą? 

 

 

 

c) Problem przemocy z perspektywy dzieci i młodzieży 

Celem sprawdzenia wiedzy uczniów na temat zjawiska przemocy, poproszono  

ich o wskazanie sytuacji, które ich zdaniem można nazwać aktem przemocy. Jak wynika  

z udzielonych odpowiedzi, uczniowie najczęściej wskazują na następujące zachowania: bicie, 

ale nie przypadkowe uderzenie (74,39%), częste grożenie, straszenie (70,73%), zmuszanie do 

oddawania pieniędzy (57,32%), wysyłanie obraźliwych wiadomości (54,27%), spoliczkowanie 

(48,17%), kradzież pieniędzy lub innej własności (43,90%), zmuszanie do oglądanie 

pornografii (42,68%), krytykowanie wyglądu (25,00%), okazywanie braku szacunku 

(32,93%), podszywanie się w Internecie (29,88%), nie opiekowanie się kimś kto wymaga 

opieki (23,17%) oraz inne zachowania, których uczniowie nie wymienili (1,22%). 13,41% 

uczniów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.  
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Które z wymienionych poniżej sytuacji są Twoim zdaniem aktem przemocy? 

 

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 

Przemocy doświadczyło kiedykolwiek 30,49% uczniów. Natomiast 75,00% uczniów 

nigdy nie doświadczyło zachowań przemocowych.   

Czy zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy? 
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Przemocy doświadczyło 27,59% dziewczynek oraz 33,77% chłopców.  

Czy zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy? – w podziale na płeć 

 

 

Osobami stosującymi przemoc wobec uczniów byli głównie koledzy ze szkoły – taką 

odpowiedź wskazało 60,00% uczniów, którzy doznali przemocy. Rzadziej wskazywano 

natomiast na: brata (26,00%), znajomych (22,00%), siostrę (16,00%), tatę (6,00%), mamę 

(4,00%) oraz inne osoby, których uczniowie nie wskazali (4,00%).   

Kto stosował wobec Ciebie przemoc?  

 

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 

 

Dodatkowo, 22,56% uczniów przyznało także, iż im samym zdarzyło się stosować 

przemoc wobec innych osób.  
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Czy samemu zdarzyło Ci się stosować przemoc wobec innych? 

 

 

Do stosowania przemocy przyznało się 18,39% dziewczynek oraz 27,27% chłopców.  

Czy samemu zdarzyło Ci się stosować przemoc wobec innych? – w podziale na płeć 

 

 

Uczniowie Ci stosowali przemoc głównie wobec rodzeństwa (78,38%), ale także 

wobec: rówieśników (35,14%), rodziców (5,41%) oraz innych osób, których nie wskazali 

(8,11%). 

Wobec kogo zdarzyło Ci się stosować przemoc? 

 

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Na kolejne pytanie odpowiedzi udzielali wszyscy uczniowie, którzy brali udział 

w badaniu. W sytuacji doświadczania  przemocy w rodzinie, ankietowani najchętniej 

zwróciliby się o pomoc do rodziny (57,54%). Natomiast 42,07% uczniów szukałoby pomocy 

u zaufanego nauczyciela, a także u: pedagoga szkolnego (29,88%), kolegi lub koleżanki 

(28,05%), za pomocą Telefonu Zaufania (22,56%), na Policji (19,51%), w Ośrodku Pomocy 

Społecznej (12,08%), u lekarza (10,37%), w Ośrodku Leczenia Uzależnień (6,71%), w Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5,49%), w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

(3,66%), w Punktach Konsultacyjnych (1,22%) oraz w Zespole Interdyscyplinarnym (1,22%).  

Niepokojący jest stosunkowo wysoki odsetek odpowiedzi uczniów, którzy uważają,  

iż radziliby sobie sami w takiej sytuacji – taką odpowiedź wskazało 18,29% osób oraz fakt, 

iż 4,88% badanych szukałoby pomocy w Internecie. Pokazuje to, iż uczniowie nie wiedzą do 

kogo mogliby się zwrócić w sytuacji kryzysowej lub też nie mają zaufanej osoby, do której 

mogliby zwrócić się z takim problemem.  

Do kogo zwrócił(-a) byś się o pomoc w razie problemu przemocy w rodzinie? 

 

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Warto zwrócić uwagę, iż 3,66% uczniów zna kogoś kto doświadcza przemocy w swoim 

domu. 22,56% uczniów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.   

Czy znasz kogoś w swoim otoczeniu, kto jest ofiarą przemocy w swoim domu? 

 

 

 

d) Rekomendacje 

Rekomendacje do dalszych działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców 

gminy oraz instytucji, których celem jest profilaktyka, powstały na podstawie wniosków 

z badania diagnozującego problemy społeczne na terenie Gminy Cisek:  

→ Ze względu na skuteczność realizowanych obecnie działań profilaktycznych zaleca się 

kontynuowanie prowadzonych działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie 

gminy, które obejmują wszystkie grupy mieszkańców. Należy podkreślić, że skuteczne 

rozwiązywanie problemów przemocy domowej, alkoholizmu, narkomanii zależy nie 

tylko od podmiotów i instytucji, które działają w tym zakresie, lecz także od 

społeczności lokalnej.  

→ Wsparcie kadry pracującej w instytucjach pomocowych, szczególnie w zakresie 

rozwijania ich kompetencji i umiejętności w zakresie nowoczesnych form pomocy 

pracy z rodzinami borykającymi się z problemem przemocy, uzależnieniem od 

alkoholu lub narkotyków. Profesjonalna pomoc pomoże zmniejszyć skutki związane 

z problemem uzależnień oraz występowaniem przemocy w rodzinie na poziomie 

rodziny, jak i społeczności lokalnej. 

→ Inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi 

w obszarze uzależnień oraz angażowanie tych podmiotów w prowadzone kampanie 

społeczne i działalności edukacyjne na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. 
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→ Biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie grupy społeczne biorące udział w badaniu 

wskazywały, iż telewizja i Internet to główne źródło, z którego czerpią informacje, 

zaleca się włączyć lokalne media w działania profilaktyczne. Nie tylko zwiększą one 

zasięg organizowanych działań profilaktycznych, ale również pozwolą dotrzeć do 

różnych grup społecznych. 

 

W celu zmniejszenia się skali problemu przemocowego, zaleca się:  

1) 60,00% uczniów doświadczających przemocy, doświadczyło jej od kolegów ze szkoły.  

Z tego względu rekomenduje się zorganizowanie zajęć dydaktycznych dotyczących 

kwestii przemocy w szkole. Podjęcie działań profilaktycznych, których celem byłoby 

zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły oraz w jej pobliżu. 

2) Szkolenia dla nauczycieli w ramach pomocy krzywdzonym uczniom oraz procedury 

„Niebieskiej Karty” w szkole. Równie ważne jest też wsparcie dla rodziców poprzez 

przeprowadzenie szkolenia w zakresie wychowania pokolenia bez przemocy.   

3) Zaleca się warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach przemocy, agresji i konfliktów 

między uczniami, a także zmotywowanie do nauki szkolnej.  

4) Pikniki rodzinne/ gry miejskie – tego typu działania profilaktyczne mają na celu 

wzmocnienie więzi rodzinnych. Piknik, czy też gra terenowa to dobra okazja,  

aby rodzina mogła spędzić wspólnie czas, a przy okazji uczestniczyć w zajęciach 

profilaktycznych.  

5) Szkolenia dla rodziców - które obejmowałyby następujące zagadnienia: organizacja 

czasu, podział obowiązków, rozwój emocjonalny dziecka oraz sposoby skutecznej 

komunikacji. Zdobyta wiedza pozwoli rodzicom lepiej wypełniać swoje obowiązki, 

pomoże zrozumieć psychikę młodego człowieka, a także mechanizmy rządzące jego 

postępowaniem. Efektem tych działań będzie wzmocnienie więzi rodzinnych.  

6) Dane zebrane wśród mieszkańców pokazują, iż 28,00% z nich zna kogoś kto 

doświadcza przemocy domowe.  Z tego powodu zaleca się organizowanie kampanii 

informacyjnej dla mieszkańców gminy, dotyczącej problemu występowania zjawiska 

przemocy, do której dochodzi w domu. Ma ona celu nie tylko zwiększenie wiedzy na 

temat przemocy, ale także uświadomienie mieszkańcom, że mają obowiązek reagować 
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oraz powiadomić odpowiednie służby, w przypadku gdy dowiadują się o sytuacji 

występowania przemocy domowej w ich otoczeniu.  

7) Edukowanie mieszkańców poprzez różnego rodzaju akcje ulotkowe lub plakatowe 

wskazujące jak rozpoznać przemoc, kroki do powstrzymania przemocy, a także 

informacje do kogo się zwrócić o pomoc. 
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III. CEL GŁÓWNY ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE 

PROGRAMU 

1. Cel główny Programu 

Celem głównym niniejszego Programu jest:  

Podjęcie intensywnych działań zmierzających do znacznego zmniejszenia skali 

zjawiska przemocy domowej. Zmiana złych postaw społecznych tolerujących 

przemoc lub utrudniających interwencję w przypadkach ujawnionej przemocy, 

poprzez podejmowanie zintegrowanych działań w zakresie zapobiegania 

i przeciwdziałania przemocy. 

 

 

2. Cele szczegółowe Programu. 

Cel szczegółowy 1: 

Profesjonalna diagnoza skali zjawiska przemocy domowej. 

Działania: Przeprowadzenie diagnozy problemu przemocy na terenie gminy poprzez 

realizację badania społecznego, adresowanego do dorosłych mieszkańców gminy, a także 

dzieci i młodzieży. Badanie takie powinno dać jasną odpowiedź na pytania jaka jest 

rzeczywista skala problemu przemocy domowej, kogo ten problem najbardziej dotyczy, jakie 

czynniki sprzyjają przemocy, jakich działań lokalnych oczekują mieszkańcy, a także jakie 

kierunki pracy należy podejmować, aby ograniczać skalę zjawiska. 

Wykonawca/Koordynator: podmiot wybrany przez Realizatora Programu. 

Wskaźnik: liczba osób (dorosłych i młodzieży) biorących udział w diagnozie.  

 

 

Cel szczegółowy 2: 

Koordynacja działań lokalnych podmiotów. 

Działania: Kontynuacja działalności funkcjonującego na terenie Gminy Cisek Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Praca Zespołu 
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Interdyscyplinarnego z pewnością przyczyni się do szybkiego, skoordynowanego 

i skutecznego podejmowania działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

zatrzymania przemocy w rodzinie, jak również planowania i realizacji działań pomocowych 

w oparciu o diagnozę potrzeb danej rodziny. Zespół Interdyscyplinarny koordynować będzie 

także działania lokalnych instytucji, organizacji i osób fizycznych działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy, celem bardziej skutecznego podejmowania i realizowania 

inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy. Koordynacyjna funkcja Zespołu 

Interdyscyplinarnego obejmować będzie m.in.: 

− kompleksową pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy, przyjmowanie 

zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu 

powstrzymanie przemocy, 

− opracowanie strategii postępowania wobec osób poszkodowanych przemocą i osób 

stosujących przemoc, 

− kierowanie osób poszkodowanych przemocą i osób stosujących przemoc do odpowiednich 

specjalistów, 

− monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności 

uruchamianie współpracy w zakresie monitorowania , 

− realizacja procedury „Niebieskiej Karty”, 

− gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat instytucji, organizacji i osób 

fizycznych udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy 

domowej. 

Wykonawca/Koordynator: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Cisek. 

Wskaźniki: 

− liczba zebranych informacji o placówkach pomocowych, 

− liczba osób skierowanych do specjalistów, 

− liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”, 

− liczba zakończonych procedur „Niebieskiej Karty”, 

− liczba posiedzeń Zespołu i Grup Roboczych. 
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Cel szczegółowy 3: 

Systematyczna edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej świadomości 

i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Działania: 

1) przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym 

nt. zjawiska przemocy oraz sposobów i miejsc pomocy osobom uwikłanym w przemoc,  

2) publikowanie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku 

oraz Urzędu Gminy w Cisku informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób 

uwikłanych w zjawisko przemocy domowej, 

3) rozpowszechnianie w lokalnym środowisku informacji o programach korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. 

Realizatorzy: 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku, 

− Urząd Gminy w Cisku, 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. 

Wskaźniki: 

− liczba rozpowszechnionych materiałów informacyjnych i edukacyjnych; 

− liczba opublikowanych artykułów i informacji na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy, 

− liczba mieszkańców Gminy zainteresowanych udziałem w programie korekcyjno-

edukacyjnym dla osób stosujących przemoc. 

 

 

Cel szczegółowy 4: 

Zapewnienie profesjonalnej pomocy i należytego wsparcia osobom doświadczającym 

przemocy. 

Działania: 

1) zapewnienie możliwości skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego, pedagoga i 

psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, 
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2) skuteczna realizacja procedury „Niebieskiej Karty”, m.in. poprzez pracę Grup 

Roboczych, ukierunkowana na objęcie pomocą i wsparciem osób doznających przemocy 

oraz członków ich rodzin (głównie osoby zależne), 

3) informowanie prokuratury/policji o podejrzeniu popełnienia  przestępstw ściganych 

z urzędu, a związanych z przemocą w rodzinie,  

4) informowanie osób doznających przemocy o możliwościach profesjonalnej 

(psychologicznej, prawnej, pedagogicznej itp.) pomocy realizowanych poza gminą, 

5) pomoc w korzystaniu z wyjazdowych form pomocy terapeutycznej,  

6) zapewnienie pomocy w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy. 

Realizatorzy: 

⎯ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek, 

⎯ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku, 

⎯ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, 

⎯ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy 

w Cisku; 

Wskaźniki: 

− liczba udzielonych informacji, porad i konsultacji prawnych,  

− liczba założonych „Niebieskich Kart”, 

− liczba „Niebieskich Kart”, zamkniętych ze względu na zatrzymanie przemocy 

i zrealizowanie programu pomocy rodzinie, 

− liczba i rodzaj form pomocy udzielonych osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, 

− liczba osób skierowanych do specjalistycznych ośrodków wsparcia,  

− liczba osób, które skorzystały z wyjazdowych form terapii, 

− liczba zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu 

 

 

Cel szczegółowy 5: 

Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących zapobiegania zjawisku 

przemocy. 

Działania: 
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1) realizacja w szkołach zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przemocy oraz 

sposobów ochrony przed przemocą, 

2) edukacja rodziców w zakresie komunikacji i metod wychowywania dzieci bez 

odwoływania się do przemocy, 

3) promowanie wzorca budowania relacji partnerskich oraz rodzicielskich bez stosowania 

przemocy, 

4) udział w ogólnopolskich/regionalnych/powiatowych kampaniach profilaktyczno-

edukacyjnych poświęconych przemocy domowej oraz jej zapobieganiu 

i przeciwdziałaniu. 

Realizatorzy: 

− placówki oświatowe na terenie Gminy Cisek,  

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku, 

− podmioty działające na terenie kraju, województwa, powiatu, sąsiednich gmin prowadzące 

działalność profilaktyczną w obszarze przeciwdziałania przemocy. 

Wskaźniki: 

− liczba przeprowadzonych programów profilaktycznych w szkołach, 

− liczba dzieci objętych tymi programami,  

− liczba spotkań edukacyjnych z rodzicami, 

− liczba rodziców uczestniczących w w/w spotkaniach, 

 

 

Cel szczegółowy 6 

Objęcie działaniami profilaktycznymi oraz odpowiednim wsparciem rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy.  

Działania:  

1) wytypowanie rodzin, które ze względu na występowanie w nich czynników ryzyka 

pojawienia się przemocy, winny być objęte działaniami profilaktycznymi 

i wszechstronnym wsparciem, 

2) prowadzenie pracy socjalnej,  

3) objęcie pomocą asystenta rodziny, 
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4) współpraca z rodzinnymi kuratorami sądowymi w zakresie realizacji działań 

pomocowych dla rodzin, 

5)  współpraca z placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi, 

oferującymi pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, zagrożonej przemocą. 

Realizatorzy: 

− Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek, 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku, 

− placówki oświatowe na terenie gminy, 

Wskaźniki:  

− liczba rodzin zagrożonych przemocą, wytypowanych do objęcia działaniami 

profilaktycznymi  i wsparciem, 

− liczba zagrożonych rodzin objętych pracą socjalną, 

− liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, 

− liczba konsultacji z kuratorami sądowymi dotyczących pomocy osobom/rodzinom 

zagrożonym przemocą, 

− liczba osób z w/w rodzin skierowanych do placówek świadczących pomoc 

psychologiczną, 

− liczba działań profilaktycznych i pomocowych na rzecz rodzin zagrożonych przemocą, 

podjętych wspólnie z podmiotami zewnętrznymi.  

 

 

Cel szczegółowy 7: 

Wzrost kompetencji służb i osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

Działania: 

1) organizowanie/finansowanie szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) 

i Grup Roboczych (GR), dotyczących praktycznych aspektów funkcjonowania ZI i GR, 

w tym realizacji w praktyce procedury „Niebieskie Karty”, 

2) organizowanie lub finansowanie szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki 

i przeciwdziałania przemocy dla osób zajmujących się pracą z osobami uwikłanymi 

w przemoc, 

3) zakup literatury fachowej, poradników. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 20CF1D31-6106-4DC9-87EF-123CB7C80CCF. Podpisany Strona 29



Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Gminy Cisek na lata 2022-2025 

30 

Realizatorzy: 

− Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek, 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku. 

Wskaźniki:  

− liczba zorganizowanych szkoleń dla członków ZI i GR, 

− liczba osób uczestniczących w szkoleniach, 

− liczba szkoleń specjalistycznych dla osób zajmujących się pracą z osobami/rodzinami 

uwikłanymi w przemoc, 

− liczba osób uczestniczących w ww. szkoleniach, 

− liczba zakupionych poradników/ podręczników itp. 
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IV. ADRESACI PROGRAMU. 

Program przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Cisek, a w szczególności: 

1) rodzin i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy, 

2) rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy, 

3) świadków przemocy, 

4) osób stosujących przemoc, 

5) sprawców przemocy. 

 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 20CF1D31-6106-4DC9-87EF-123CB7C80CCF. Podpisany Strona 31



Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Gminy Cisek na lata 2022-2025 

32 

V. REALIZACJA PROGRAMU. 

Cele określone w Programie wynikają z przeprowadzonej wstępnej diagnozy skali 

zjawiska oraz analizy diagnozy potrzeb w zakresie problematyki przemocy domowej. 

Sprawne funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie zakłada przede wszystkim koordynację i spójność działań, w tym 

sprawny i płynny przepływ informacji między partnerami – jednostkami pomocy społecznej, 

ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policją, instytucjami oświaty, kultury, sportu, 

organizacjami pozarządowymi i innymi zajmującymi się przemocą w rodzinie. 

Pełna realizacja wyznaczonych celów jest zatem uzależniona od stopnia zaangażowania 

tych podmiotów w stworzeniu systemu umożliwiającego rodzinie uzyskanie specjalistycznego 

wsparcia i niezbędnej pomocy, by sama stawała się niezależna, wydolna i zaradna. 

Przy opracowaniu Programu dokonano wszechstronnej oceny zewnętrznych 

i wewnętrznych czynników określających kondycję bieżącą i potencjał rozwojowy 

w kontekście przewidywanych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, stosując analizę 

SWOT, określając skalę problemu przez informacje wynikające m.in. z Diagnozy Problemów 

Społecznych. 

Program będzie realizowany, a także zarządzany, przez Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek.  
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VI. PROGNOZA I FINANSOWANIE 

1. Prognozowane efekty: 

W związku z przedstawionym Celem Głównym, a także Celami Szczegółowymi, 

zakłada się, iż realizacja Programu w latach 2022-2025 przyczyni się do: 

⎯ zmniejszenia ilości zachowań przemocowych, 

⎯ pogłębienia wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej, 

⎯ zmiany postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie, 

⎯ bardziej efektywnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc, 

⎯  zapobieganiu nowym incydentom przemocy poprzez objęcie opieką rodzin zagrożonym 

przemocą,  

⎯ ochrony ofiar przemocy poprzez realizację procedury Niebieskie Karty, a także wsparcie 

prawne i psychologiczne, 

⎯ usprawnienia systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, 

⎯ wzrostu wiedzy mieszkańców na temat zjawiska przemocy, sposobów ochrony przez 

przemocą oraz miejsc udzielających pomocy osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc, 

⎯  zwiększenia zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy, 

⎯ zbudowania sprawnego i efektywnego systemu działań w zakresie pomocy rodzinom 

i osobom dotkniętym przemocą. 

 

2. Termin realizacji. 

Program realizowany będzie w okresie od 2022 roku do 31 grudnia 2025 r. 

Harmonogram działań 

Wdrożenie i realizacja Programu odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem 

opracowanym na lata 2022-2025, do 28 lutego każdego roku (w roku 2022 harmonogram 

zostanie opracowany do dnia 30 czerwca 2022 r.). Harmonogram będzie uwzględniał: 

1) terminy realizacji projektowanych działań, 

2) realizatorów poszczególnych zadań, 

3) źródła finansowania, 

4) uwagi dotyczące realizacji planowanych zadań. 

Harmonogram działań zatwierdza do realizacji Wójt Gminy Cisek w terminach wskazanych 

powyżej. 
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3. Źródła finansowania. 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Cisek na lata 2022-2025 

są środki własne Gminy oraz środki z budżetu państwa i województwa przeznaczone na 

realizacje programu. Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych mogą być również przeznaczane na realizację zadań związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy (w rodzinach z problemem alkoholowym). 
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VII. MONITORING I EWALUACJA. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Cisek będzie realizowany i monitorowany będzie przez 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek.  

Monitorowanie odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość, która dotyczyć 

będzie danych uzyskanych na koniec każdego roku realizacji programu, tj.: 

⎯ instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie, 

⎯ form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

⎯ form działań kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie. 

 

Wskaźnikami ewaluacji będą: 

⎯ liczba interwencji domowych  z powodu przemocy w rodzinie, 

⎯ liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej, 

⎯ liczba sprawców przemocy domowej, 

⎯ liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”, 

⎯ pozostałe wskaźniki określone w ramach opisywanych działań, 

⎯ dane dotyczące odbioru zajęć, form pomocy, zmian postaw, zebrane przez wykonawców 

zadań.  

 

Ewaluacja pozwoli na: 

⎯ dostosowanie form wsparcia do potrzeb i problemów istniejących w Gminie Cisek, 

⎯ zwiększenie dostępności działań pomocowych i interwencyjnych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Ewaluację Programu prowadzić będzie także Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek, we współpracy z wszystkimi instytucjami 

realizującymi Program. Jednocześnie, Zespół Interdyscyplinarny corocznie przedłoży Radzie 

Gminy sprawozdanie z realizacji Programu 
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VIII. ZAKOŃCZENIE. 

Przemoc w rodzinie nie powinna nigdy mieć miejsca, a rodzina powinna zapewniać 

bezpieczeństwo i warunki sprzyjające harmonijnemu  rozwojowi wszystkim jej członkom. 

Jednoznacznie odnosi się do tego faktu również polskie prawo, uznając przemoc domową 

za przestępstwo. Nikt nie ma prawa naruszać praw i dóbr osobistych drugiego człowieka, 

powodować jego bólu i cierpienia. W sposób szczególny to sformułowanie odnosi się do osób 

bliskich (członków rodziny). Mając świadomość faktu, że zapewne przemoc w rodzinie nigdy 

całkowicie nie zniknie, należy podejmować systematyczne i skoordynowane działania mające 

na celu zmniejszenie skali tego zjawiska. Opracowany Gminny Program Przeciwdziałania 

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

pozwoli na dążenie do osiągnięcia tegoż celu.  

Osiągnięcie zawartych w Programie celów szczegółowych możliwe będzie przy 

dobrej i sprawnej współpracy jednostek podmiotów działających na rzecz osób i rodzin 

zagrożonych/dotkniętych przemocą.   

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Cisek na lata 2022-2025 nie jest dokumentem 

zamkniętym, i jako taki może podlegać przyszłym modyfikacjom, w zależności od 

pojawiających się nowych danych, potrzeb i możliwości. 
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