
UCHWAŁA NR XXVIII.268.2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

z dnia 20 września 2017 roku

w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021 Gminy Maków Podhalański.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ w związku z art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1390/

 Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2017 – 2021 Gminy Maków Podhalański w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

- Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Bania.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 września 2017 r.

Poz. 6031
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Wstęp 

 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 

lata 2017-2021 Gminy Maków Podhalański jest realizacją art. 6 ust. 2 pkt 1, który 

nakłada na samorząd terytorialny obowiązek tworzenia gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ukierunkowanego na: rozwój profilaktyki jako 

formy działań zapobiegających zjawisku przemocy w rodzinie, zmianę świadomości 

społeczeństwa, skuteczną ochronę ofiar przemocy, w tym w szczególności dzieci, 

stworzenie mechanizmów ułatwiających ochronę ofiar od sprawców, zmianę postaw 

osób stosujących przemoc w rodzinie przez podanie ich oddziaływaniom  korekcyjno-

edukacyjnym.  

 Konieczność podejmowania zdecydowanych działań zapobiegających przemocy  

w rodzinie wynika również z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  oraz 

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

alkoholizmowi  

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Maków 

Podhalański - wyraźnie wskazuje, że przemoc powodowana m. in. trudną sytuacją 

socjalno-bytową, czy nadużywaniem środków uzależniających prowadzi do fizycznej,     

a także psychicznej degradacji rodziny i wymaga podejmowania działań profilaktycznych 

oraz interwencyjnych wszystkich instrumentów społecznych zainteresowanych dobrem 

rodziny, w tym instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim opracował  

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie 

na lata 2017 – 2021 Gminy Maków Podhalański, stanowiący podstawę do realizacji 

zadania własnego, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

którym jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. System 

ten realizowany jest poprzez kolejne ustawowe zadania własne gminy: 
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- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy               

w rodzinie, poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczo-

wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą, 

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

W rozdziale pierwszym Programu przedstawiono charakterystykę zjawiska przemocy 

oraz interwencji kryzysowej. 

          W rozdziale drugim ukazano skalę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 

Gminy Maków Podhalański, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę problemu na 

podstawie danych z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na podstawie 

założonych „Niebieskich Kart”. Przedstawiono także statystykę działalności na rzecz 

rodzin z problemem przemocy domowej Punktu Wsparcia, Informacji i Pomocy dla osób 

Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Makowie Podhalańskim. 

W rozdziale trzecim przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia 

dotyczące pomocy rodzinie na terenie Gminy Maków Podhalański (analiza SWOT). 

W rozdziałach czwartym i piątym dokładnie sprecyzowano cele i założenia 

Programu. Wyznaczono też konkretne działania, które należy podjąć w celu: 

zwiększenia dostępności pomocy osobom doznającym przemocy domowej, 

zapewnienie różnorodnych form wsparcia socjalnego osobom doznającym przemocy     

w zależności od sytuacji oraz potrzeb, rozwoju poradnictwa specjalistycznego dla osób 

doświadczających przemocy, podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osób 

realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy, stworzenie lokalnego 

systemu na rzecz skoordynowanej pomocy osobom doświadczającym przemocy, 

podniesienie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy, 

inspirowania i promowania nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy    

w rodzinie. Ponadto znalazły się tam również określone zadania Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, jako wskazanie do wspólnych działań przedstawicieli służb 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W założeniach Programu 

przedstawiono cztery obszary działań, które powinny być skierowane do różnych 
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odbiorców. Są to: działania uprzedzające, interwencyjne, powstrzymujące i korekcyjno-

edukacyjne. 

W Programie został zaprezentowany gminny program ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie . 

Przedstawiono także uwarunkowania realizacji Programu (rozdział siódmy), 

opisano przewidywane procedury wdrażania i monitorowania Programu (rozdział ósmy). 

W końcowej części Programu zamieszczono załączniki przedstawiające: bazę 

danych instytucji świadczących pomoc na terenie Gminy Maków Podhalański (załącznik 

nr 1.), Załączniki 2, 3. dotyczą harmonogramu wdrażania Programu oraz jego 

późniejszego monitorowania. 

Niektóre z działań przedstawione w Programie mają charakter długofalowy,  

a zatem ich realizacja rozciągnie się na kolejne lata. Podczas realizacji Programu 

zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie mogą ulec zmianie w miarę 

potrzeb, sytuacji społecznej, warunków życia rodzin itp. Wobec tego w kolejnych latach 

należy określać szczegółowe zadania dla wszystkich podmiotów, które będą realizowały 

Program. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – na 

lata 2017 – 2021 ma wieloletnią perspektywę. 
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1. Problem przemocy w rodzinie  

 

Określenie i jasne zdefiniowanie przemocy w rodzinie nie jest łatwe. Najbardziej 

odpowiednią jest definicja zawarta w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, która przemoc w rodzinie definiuje jako jednorazowe albo 

powtarzające się, umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra 

osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo 

utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym 

seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 

wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Zjawisko przemocy nie jest jednoznaczne. Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy                      

i każdy z nich ma swoje charakterystyczne wyznaczniki, chociaż wiele elementów jest 

wspólnych, chociażby to, że każda forma przemocy powoduje ból, cierpienie, zawsze 

narusza prawa  i dobra osobiste ofiary i jest intencjonalna. Przemoc w rodzinie 

ogranicza się do pięciu podstawowych rodzajów. Jest to przemoc fizyczna, przemoc 

psychiczna, przemoc seksualna, przemoc ekonomiczna i zaniedbanie. 

 

 Przemocą jest wszystko to, co czynione jest z myślą o zranieniu drugiego 

człowieka lub wyrządzeniu mu krzywdy. 

 

Wyróżnia się następujące formy przemocy: 

 

Przemoc fizyczna - każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, 

mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, obezwładnianie, 

szarpanie, policzkowanie, uderzanie pięścią, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, 

użycie broni). 

Przemoc psychiczna - agresywne zachowania, które mają na ogół charakter 

poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie  

(m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, krytyka, groźby, kontrolowanie i ograniczanie 

kontaktów z innymi osobami). 
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Przemoc ekonomiczna - uniemożliwienie dostępu do rodzinnych środków finansowych 

(np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, 

uniemożliwianie podjęcia pracy). 

Przemoc seksualna - wymuszenie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych  

i niechcianych praktyk seksualnych (np. mąż, który stosuje przemoc lub grozi użyciem 

przemocy, żeby zmusić żonę do stosunku, może zostać skazany za gwałt).  

Zaniedbanie - ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych  

i emocjonalnych. 

 Formy przemocy: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i seksualna – mogą się 

przenikać, ale każda może też występować osobno. 

Osobami doświadczającymi przemocy domowej są najczęściej kobiety, dzieci, osoby 

starsze lub niepełnosprawne, ale bywają też nimi mężczyźni. 

Zadaniem osób i instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie jest możliwie jak 

najszybsze opanowanie kryzysu, a nie rozwiązanie problemów powstałych przed 

sytuacją kryzysową. Po zastosowaniu interwencji kryzysowej można zaproponować 

również inne formy interwencji, np. poradnictwo kryzysowe, psychoterapię, terapię 

krótkoterminową lub długoterminową. 

Do szybkiej i skutecznej interwencji w środowisku, niezbędny jest spójny system 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 

 

2. Skala zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 

 Gminy Maków Podhalański 

 

Trudno obiektywnie i jednoznacznie określić skalę przemocy na terenie gminy Maków 

Podhalański. Zjawisko to nie zawsze jest ujawniane, gdyż nadal w niektórych 

środowiskach akceptuje się bicie, kary cielesne w tym wobec dzieci. Zjawisko przemocy 

w rodzinie nadal jest silnie zakorzenione w obyczajowości przez istniejące mity                

i stereotypy. 
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Tym samym rozpoznanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest utrudnione. 

Badania ankietowe wśród mieszkańców gminy nie zostały przeprowadzone, ale dane 

statystyczne Zespołu Interdyscyplinarnego zebrane w ramach procedury „Niebieskie 

Karty” umożliwiają częściowe oszacowanie tego zjawiska na terenie naszej Gminy. 

Tabela 1.   

Liczba założonych „Niebieskich Kart - A” przekazanych do przewodniczącego 
Zespołu Interdyscyplinarnego  

Instytucja podejmująca 
procedurę 

Liczba „NK - A” przekazanych do przewodniczącego 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

rok 

2013  2014 2015  

Policja 18 34 29 

Pomoc Społeczna 2 3 4 

Oświata 0 0 0 

Służba zdrowia 0 0 0 

GKRPA 0 0 0 

Razem 20 37 33 

Z powyższego zestawienia wynika, że najczęściej procedura „Niebieskiej Karty”  jest 

wszczynana przez funkcjonariuszy Policji Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim. 

Liczba wszczętych procedur Niebieskich Kart w poszczególnych latach- w okresie 

analizowanym jest zmienna  z tendencją zarówno malejącą, jak i wzrostową.   

 Tabela 2. 

Liczba zakończonych postępowań w ramach procedury „Niebieskie Karty”               
( dotycz. spraw wszczętych i prowadzonych z lat poprzednich ) 

 Podstawa prawna - Rozporządzenie RM z 
dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 
„Niebieska Karta” ( Dz. U z 2011 r., nr 209, 
poz.1245 ) 

Rok 

2013 2014 2015 

§ 18 ust.1 pkt 1        ( ustanie przyczyny ) 12 25 21 

§ 18 ust.1 pkt 2  ( brak zasadności do 
podejmowania działań ) 

0 1 1 
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Dane zawierają informację o zakończonych procedurach Niebieskiej Karty. Liczba  

przedstawia nie tylko procedurę Niebieskich Kart, które zostały wszczęte w danym roku, 

ale również sprawy wszczęte w poprzednich latach, które wymagały kontynuacji działań 

wynikających z planów pomocy rodzinie. 

Tabela 3. 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego wobec sprawców 

Działania i środki 
zapobiegawcze 

2013 2014 2015 

sprawcy, którzy podjęli 
leczenie odwykowe 

3 2 1 

sprawcy, wobec których  
prokurator zastosował środki 
zapobiegawcze 

1 3 6 

sprawcy skazani 
prawomocnym  
wyrokiem w postępowaniu  
karnym 

4 3 1 

sprawcy, którym sąd 
ograniczył władzę rodzicielską 

4 7 3 

Sprawcy, którzy przystąpili do 
programu korekcyjno-
edukacyjnego 

0 2 0 

Sprawcy niezamieszkujący z 
osobami doznającymi 
przemocy w rodzinie 

4 8 5 

 

Analiza podkreśla tendencję wzrostową przede wszystkim zastosowania środków 

zapobiegawczych i wysoką liczbę sprawców, którzy nie zamieszkują z ofiarami. 

Skuteczność oddziaływań Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej wobec 

sprawców jest dążeniem do realizacji działań, które określa kodeks karny. Sprawczość 

wywołuje konsekwencje, które są często jako jedyny środek przerwania zachowań 

przemocowych w rodzinie. Powyższe dane powinny mieć motywacyjny wpływ do 

określenia szerokiego spektrum czynności urzędowych dających ochronę przed 

przemocą a tym samym wykluczeniem społecznym.  

Wsparcie rodzin zagrożonych, zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy jak 

również edukacja społeczna to szansa na wypracowanie prawidłowych wzorców 

funkcjonowania społecznego. 
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Tabela 4. 

Działania wspierające dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie realizowane       
w Punkcie Informacji, Wsparcia, Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą             
w Rodzinie w Makowie Podhalańskim. 

Działania Punktu 2013 2014 2015 
Konsultacje 
psychologiczne 

42 35 35 

Konsultacje prawne 9 5 5 
Wsparcie socjalno-
edukacyjne 

27 18 18 

Wsparcie pedagogiczne 16 16 15 

 

Dostępność do wsparcia specjalistycznego jest gwarantem przerwania sytuacji 

kryzysowych i gwarantem realizacji oddziaływań na osoby doświadczające przemocy      

w rodzinie. Wsparcie, pomoc, edukacja, informacja to elementy niezbędne do 

przerwania przemocy w rodzinie. Kontakt profesjonalnych służb z członkami rodzin,      

w których przemoc występuje daje szansę między  innymi na promowanie wiedzy          

o możliwej pomocy specjalistycznej dla osób wskazywanych jako doświadczające 

przemocy, jak i ją stosujących. 

 

  

3. Analiza SWOT 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 „Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych dla Gminy Maków 

Podhalański na lata 2014-2020" 

uwzględniająca problem rodziny, 

dziecka a także przemocy                      

w rodzinie. 

 

 Brak wypracowanych systemów 

wspomagania działań profilaktycznych. 

 Brak wypracowanych standardów 

i określonych procedur monitorowania  

i interweniowania w sytuacjach 

przemocy domowej. 
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 Posiadanie infrastruktury socjalnej        

w formie „ mieszkania interwencyjnego 

dla ofiar przemocy” 

 Działalność od 2005 roku Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 Działalność Punktu Konsultacyjnego dla 

osób i rodzin z problemem alkoholowym 

 Działalność punktu terapii odwykowej 

 Pełny i nieograniczony dostęp do 

specjalistycznych usług o wysokim 

standardzie Zespołu Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej, działającego 

przy PCPR     w Suchej Beskidzkiej 

 Działanie przy Zespole Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej hostelu dla  ofiar 

przemocy, umożliwiającego 

odizolowanie od sprawcy. 

 Dobrze przygotowana i stale 

doskonaląca umiejętności kadra 

instytucji działających na rzecz rodziny. 

 Wnikliwa znajomość problemu i dobrze 

działające służby zajmujące się 

profilaktyką i wsparciem rodzin 

zagrożonych patologiami. 

 Włączanie się w kampanie przeciw 

przemocy w rodzinie przedstawicieli 

władz samorządowych, organizacji 

pozarządowych i instytucji miejskich. 

 Dobra współpraca z instytucjami i 

organizacjami pozarządowymi. 

 Umiejętność wykorzystania istniejącego 

 

 Brak spójnego systemu współpracy 

pomiędzy podmiotami działającymi  

na rzecz rodzin zagrożonych przemocą 

(prokuratura, policja, pomoc społeczna, 

służba zdrowia, szkoła). 

 Nieprawidłowe stosowanie procedury 

„Niebieskiej Karty” przez instytucje. 

 Niepełna diagnoza potrzeb w zakresie 

problemu przemocy w rodzinie. 

 Brak drożnego przepływu informacji       

i właściwej koordynacji działań różnych 

instytucji i organizacji na rzecz rodzin 

zagrożonych przemocą domową . 

 Słabe wykorzystanie sektora 

prywatnego w sferze działań 

prorodzinnych. 

 Brak grup wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy. 

 Niewystarczająca liczba policjantów. 

 Słabo rozwinięta sieć poradnictwa 

specjalistycznego. 

 Niewystarczające środki finansowe  

na uzupełnienie infrastruktury socjalnej 

o nowe miejsca pomocy osobom 

doświadczającym przemocy domowej. 
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potencjału w realizacji zadań z zakresu 

problematyki przemocy domowej. 

 Mobilność i elastyczność działania kadr 

instytucji. 

 Wysoka świadomość wśród kadr 

działających w instytucjach  

co do rangi problemu przemocy. 

 Działalność Ogniska Wychowawczego i 

świetlic środowiskowych dla dzieci         

z rodzin problemowych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

 Akceptacja społeczna dla działań 

podejmowanych na rzecz zapobiegania 

przemocy w rodzinie. 

 Zmiany prawne umożliwiające 

skuteczniejsze formy niesienia pomocy 

rodzinom zagrożonym przemocą 

domową a także skuteczniejsza ochrona 

ofiar przemocy w rodzinie. 

 Zmiany w polityce prorodzinnej, polityka 

prospołeczna państwa. 

 Otwieranie nowych świetlic 

środowiskowych dla dzieci z rodzin 

problemowych. 

 Otwieranie nowych miejsc 

przedszkolnych. 

 Wykorzystanie bazy lokalowej                

( instytucji i parafii) na tworzenie grup 

wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie.  

 

 Zjawisko silnie zakorzenione w 

obyczajowości przez istniejące mity   

i stereotypy. 

 Powszechny pogląd o braku 

konsekwencji ponoszonych przez 

sprawcę, będący czynnikiem 

osłabiającym podejmowanie działań 

przeciwko niemu. 

 Wzrost patologii społecznych 

 Słaba kondycja moralna i 

ekonomiczna rodzin. 

 Negatywne wzorce zachowań 

społecznych. 

 Bezradność i bierność rodzin  

w rozwiązywaniu własnych 

problemów. 

 Niewydolność opiekuńczo –

wychowawcza rodzin oraz niski 

poziom wykształcenia.  

 Osamotnienie rodzin zagrożonych  
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 Możliwość pozyskiwania środków 

finansowych z unijnych funduszy 

strukturalnych 

 Rozwój systemu informacji . 

z zakresu profilaktyki i wsparcia rodzin 

 Liczne akcje edukacyjno – informacyjne, 

kampanie medialne wpływające na 

wzrost świadomości społeczeństwa 

w zakresie problemu przemocy 

domowej. 

 Rozwój infrastruktury odpowiadającej 

zmieniającym się potrzebom 

społecznym. 

 Rozwój wolontariatu. 

 Wzrost poziomu wykształcenia 

społeczeństwa. 

 Wzrost liczby organizacji 

pozarządowych działających w sferze 

pomocy społecznej. 

 Zainteresowanie zjawiskiem przemocy 

w rodzinie lokalnej prasy,  

 Oferta szkoleniowa dostosowana do 

potrzeb osób zawodowo i społecznie 

wspierających rodziny problemowe. 

przemocą i brak umiejętności  

pozyskiwania wsparcia. 

 Problemy alkoholowe członków rodzin. 

 Stereotypy wizerunku osoby 

doświadczającej przemocy domowej. 

 Ukrywanie przez rodzinę występowania 

aktów przemocy, niechęć do 

współpracy. 

 Niewystarczająca oferta wspólnych 

szkoleń dla pracowników socjalnych, 

policjantów, kuratorów sądowych i in. 

 Niepełna znajomość kompetencji 

i zadań instytucji i podmiotów 

działających na rzecz rodzin 

zagrożonych przemocą. 

 Częste zmiany uregulowań prawnych 

dotyczących pomocy rodzinie. 

 Agresywne nagłaśnianie niektórych 

problemów społecznych. 

 Brak gwarancji bezpieczeństwa osób 

doświadczających przemocy. 

 Poczucie bezkarności u osób 

stosujących przemoc. 

 Wydłużony tryb postępowania karnego 

o znęcanie się nad rodziną, niskie kary 

w stosunku do rangi popełnionych 

czynów, nadużywanie zawieszania kar. 

 Problemy mieszkaniowe 

uniemożliwiające skuteczne 

odizolowanie agresora. 

 Niedoinformowanie społeczne odnośnie  
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placówek świadczących pomoc osobom 

krzywdzonym. 

 Ogólna niechęć do uczestnictwa 

w procesie pomagania (brak wiary  

w powodzenie przedsięwzięcia). 

 

 

4. Założenia, cele, działania i kierunki Programu 

 

 Założenia  

    Adresatami programu są mieszkańcy gminy Maków Podhalański: 

 

 
1. Rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy. 

2. Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy. 

3. Przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź   

    dotkniętymi przemocą.  

W środowisku lokalnym system przeciwdziałania przemocy w rodzinie opiera się na 

instytucjach: pomocy społecznej, gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, policji, oświacie, ochronie zdrowia, organizacjach pozarządowych, ich 

zasobach ludzkich oraz kompetencyjnych. 

Przekonanie, że : 

- nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka (dziecko też nim jest), 

- nie ma uzasadnienia i usprawiedliwienia dla stosowania przemocy, 

- za przemoc zawsze odpowiada sprawca, 

- najważniejsze jest bezpieczeństwo osoby doświadczającej przemocy, 
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- przeciwdziałając przemocy w rodzinie należy zaproponować formy pomocy dla 

sprawcy 

  dzięki którym możliwa będzie zmiana jego postaw i zachowań, 

powinno być podłożem interdyscyplinarnej współpracy, której celem jest zmniejszenie 

skali przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: 
 

ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 

I PROBLEMÓW WOKÓŁ NIEGO WYSTĘPUJĄCYCH 

Główny cel programu będzie realizowany, poprzez poniższe cele szczegółowe: 

 

Cel szczegółowy 1: 

Rozwój współpracy w zakresie budowy spójnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Działania: 

Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów. 

 Systematyczne monitorowanie zjawiska przemocy w gminie. 

Analiza istniejącej infrastruktury instytucji pomagającym ofiarom przemocy 

   w rodzinie. 

Analiza skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą. 

Systematyczne spotkania zespołu monitorującego zjawisko w gminie. 

Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy        

   w rodzinie. 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy                       

   w Rodzinie. 
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 Zwiększenie efektywności systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

pomocy dla rodzin krzywdzonych wymaga inspirowania i promowania nowych, 

skutecznych rozwiązań problemu. Największym wyzwaniem, przed którym stoimy, jest 

stworzenie nowych instrumentów pracy systemu z wykorzystaniem dobrych praktyk, 

większych środków finansowych uzyskiwanych z funduszów budżetowych bądź innych 

źródeł pozabudżetowych, a także nowoczesnych technik informacyjnych, w celu 

kompleksowej pomocy dla  rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy. Uruchamianie 

procedur mających na celu powstrzymanie przemocy, wypracowanie procedur 

interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie adekwatnej 

strategii postępowania, a w szczególności uruchamianie współpracy między różnymi 

instytucjami pomocowymi. Działalność ta niezwykle podniesie efektywność pomocy, 

przełamie bariery komunikacyjne oraz umocni społeczne zaufanie w skuteczność 

systemu. 

Systemowa pomoc jest rozumiana jako zespół wielu różnych, wzajemnie ze sobą 

powiązanych i skoordynowanych działań pomocowych współpracujących ze sobą 

podmiotów, z zachowaniem jedności celów i charakterystycznej specyfiki pracy na rzecz 

osób doświadczających przemocy w rodzinie, a jednocześnie z podporządkowaniem 

statutowym wymogom, formalnie określonym dla poszczególnych jednostek. 

 Wsparcie osobom krzywdzonym zapewnia nie tylko pomoc społeczna, policja, 

sądy rodzinne i nieletnich, placówki służby zdrowia, prokuratura, ale także inne 

instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, kościoły, związki wyznaniowe, itp., 

dlatego też należy wypracować system pomocy w rozwiązywaniu problemów przemocy 

domowej.  Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie pozwala na wspólne określenie strategii pomocy, wzmacniając jej 

efektywność. Gwarantuje również profesjonalny nadzór, zapewnia lepsze wykorzystanie 

lokalnego potencjału, sprawniejszą kontrolę i ocenę skuteczności działań oraz 

podejmowanie właściwych kroków w przypadku pojawienia się nowych problemów, 

barier i zagrożeń.  
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Cel szczegółowy 2: 

Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie skali                    

i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Działania: 

Organizacja akcji informacyjnych w celu podnoszenia poziomu wiedzy mieszkańców 

Gminy na temat  przemocy domowej. 

Opracowanie przystępnych informacji na temat procedur ochrony prawnej i wsparcia  

psychicznego dla ofiar przemocy oraz świadków przemocy w rodzinie. 

Ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy.    

Utworzenie gablot informacyjnych oraz systematyczne aktualizowanie umieszczonych   

tam informacji, rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy, 

publikowanie w miesięczniku „Biuletyn Informacyjny” informacji o lokalnym systemie 

pomocy i wsparcia osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej. 

Rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych. 

 

Systematyczna edukacja środowiska lokalnego ma na celu przede wszystkim 

obalenie mitów i stereotypów, a także zmianę obyczajów i postaw sprzyjających, 

tłumaczących i usprawiedliwiających zjawisko przemocy. Osoba stosująca przemoc nie 

może czuć się bezkarnie, musi odczuć społeczny brak akceptacji dla swoich działań.  

W świadomości społecznej powinno zostać zakodowane, że nic z tego, co zrobiła osoba 

doświadczająca przemocy i żadne inne okoliczności nie mogą usprawiedliwiać 

przemocy, czy zdjąć z osoby stosującej ją odpowiedzialności. Jest to szczególnie ważne  

w przypadku krzywdzenia dzieci. Art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego głosi: 

„Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma 

społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję.”  

Wzrost świadomości społecznej nie tylko umożliwi szybsze reagowanie na 

dziejącą się drugiemu człowiekowi krzywdę, przyczyni się również do zapobiegania 

występowania zjawiska przemocy w rodzinie. 
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Cel szczegółowy 3: 

Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest 

przemoc, a w szczególności zwiększenie skuteczności ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie 

Działania: 

Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

Prowadzenie Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą      

w  Rodzinie. 

Udzielenie ofiarom przemocy tymczasowego schronienia w celu zapewnienie 

bezpieczeństwa. 

Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

 

                 Głównym celem wspierania osób doświadczających przemocy jest skuteczna 

pomoc w przełamaniu kryzysu i przywrócenie osobom i rodzinom umiejętności 

prawidłowego funkcjonowania w odzyskiwaniu zdolności samodzielnego pokonywania 

pojawiających się trudności. Wszystkie działania zaplanowane w ramach tego obszaru 

koncentrują się na rozwoju sieci placówek i miejsc pomocy ułatwiających osobom 

krzywdzonym szybki dostęp do specjalistycznych usług. W tym celu tworzy się nowe 

podmioty: Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą            

w Rodzinie, mieszkanie interwencyjne dla ofiar przemocy, które świadczyć będą 

wsparcie psychologiczne, pomoc prawną, socjalną, medyczną, bezpieczeństwo, pomoc 

przy uruchamianiu naturalnych zasobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pomoc 

w konstruowaniu indywidualnego planu bezpieczeństwa oraz usamodzielnianiu się. 

Tworzy się również Gminny program ochrony ofiar przemocy w rodzinie jako narzędzie 

służące do realizacji zadań podmiotów działających na rzecz ochrony rodzin i udzielania 

im  pomocy.  
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Cel szczegółowy 4: 

Zapewnienie różnorodnych form wsparcia socjalnego osobom 

doświadczającym przemocy w zależności od sytuacji i potrzeb 

Działania: 

 apewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc, 

z uwzględnieniem potrzeb życiowych wszystkich członków rodzin. 

 Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

udzielania wsparcia socjalnego. 

 Zapewnienie izolacji ofiar przemocy w rodzinie od sprawcy poprzez 

umieszczenie      ofiary w miejscach hostelowych. 

 Zapewnienie pierwszeństwa uzyskania mieszkania socjalnego dla ofiar 

przemocy w rodzinie, 

 

   Osłona socjalna stanowi nieodłączny element strategii udzielania pomocy 

osobom doznającym przemocy w rodzinie. Zła sytuacja ekonomiczna, brak pracy, 

mieszkania, a także sił, umiejętności i wiedzy niezbędnej w pokonywaniu problemów 

socjalno – bytowych wymaga konsultacji i pomocy socjalnej w skutecznym wydostaniu 

się z kręgu przemocy. Udzielanie różnorodnych form wsparcia socjalnego sprzyja 

przywróceniu poczucia bezpieczeństwa i tworzeniu warunków do przezwyciężania 

trudnych sytuacji życiowych, których osoby uwikłane w przemoc domową nie mogą 

pokonać wykorzystując własne środki i możliwości, zapobiega ich marginalizacji                         

i odrzuceniu. 

 

Cel szczegółowy 5: 

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących 

zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

Działania: 

Podniesienie poziomu wiedzy różnych grup zawodowych stykających się                               

z problematyką przemocy. 

 Profesjonalne przygotowanie poszczególnych grup do realizacji działań pomocowych. 
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 Problem przemocy uznawany jest za wyjątkowo trudny. W postępowaniu 

pomocowym wymaga zatem odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności od osób 

realizujących zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz 

odbudowywaniem poczucia wewnętrznej mocy u osób krzywdzonych. Ważna jest trafna 

diagnoza problemu, umiejętne opracowanie i wprowadzanie w życie strategii 

postępowania w konkretnych przypadkach, włączenie niezbędnych instytucji, 

wykorzystanie profesjonalnych metod i sposobów pracy nad skutkami przemocy. 

 Profesjonalna pomoc osobom doznającym przemocy będzie efektywna, jeżeli 

nastąpią w nich zmiany wewnętrzne, warunkowane skutecznym, konstruktywnym 

działaniem, włącznie z pożądanymi zmianami życiowymi.  

     Szkolenia dla pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

poszerzają umiejętności diagnozowania i reagowania, ale przede wszystkim sprzyjają 

nawiązywaniu współpracy różnych służb i instytucji w zespołach interdyscyplinarnych, 

wypracowujących i realizujących wspólną strategię pomocy w konkretnym przypadku 

przemocy. Założeniem gminnego systemu jest bowiem interdyscyplinarna pomoc. 

      Od szeroko rozumianej edukacji zależy skuteczność lokalnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oczywiście są to założenia długofalowe  

i wymagające odpowiednich nakładów finansowych. 

 

Kierunki programu 

 

Kierunki programu 

Profilaktyka Wsparcie Interwencja 

1. Działania diagnozujące 

2. Działania informacyjne 
    i  edukacyjne 

  

1. Poradnictwo i działania  
     terapeutyczne dla osób         
doznających przemocy      

2. Działania korekcyjno - 
     edukacyjne dla osób 
     stosujących przemoc 

1. Działania pomocowe dla 

    osób doznających przemocy 

2. Działania interwencyjne     
     wobec osób stosujących 
     przemoc 
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Kierunek: Profilaktyka 

  

1.  Działania diagnozujące 

     Cel: zdobycie wiedzy na temat rozmiarów zjawiska przemocy w środowisku lokalnym 

  

Sposób realizacji Realizatorzy Termin realizacji 

Gromadzenie informacji nt. 
rozmiarów zjawiska przemocy na 
terenie Gminy Maków 
Podhalański 

Komisariat Policji 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zespół Interdyscyplinarny 

Podmioty realizujące „NK” 

2017 - 2021 

Zbieranie informacji nt. potrzeb 
szkoleniowych dla  pracowników 
„pierwszego kontaktu” 

Komisariat Policji 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zespół Interdyscyplinarny 

Podmioty realizujące „NK” 

2017 - 2021 

Badanie ankietowe dot. zjawiska 
przemocy 

Podmioty realizujące „NK” 
Pierwsza w 2018r, 
następne, co 4 lata  

  

2. Działania informacyjne i edukacyjne 

     Cel: dostarczenie  informacji  o  miejscach  i  formach  pomocy,  zwiększenie 

kompetencji  służb   realizujących   działania  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  

w  rodzinie, podniesienie świadomości społecznej dorosłych i dzieci. 

  

Sposób realizacji Realizatorzy Termin realizacji 

Prowadzenie kampanii 
społecznych, spotkań 
edukacyjnych dla społeczności 
lokalnej, zajęć warsztatowych 
dla osób stykających się             
z przemocą 

Zespół Interdyscyplinarny 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Organizacje pozarządowe 

Podmioty realizujące „NK” 

Okresowe kampanie 
lokalne 

2017 - 2021 
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Opracowanie   

i udostępnianie materiałów 
informacyjnych 

Zespół Interdyscyplinarny 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Organizacje pozarządowe 

2017 - 2021 

Kierowanie na szkolenia 
lub  dostępne formy 
dokształcania, zabezpieczenie 
przed skutkami wypalenia 
zawodowego 

  

Zespół Interdyscyplinarny 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

2017 - 2021 

Edukacja dzieci i młodzieży 
w zakresie rozwiązywania 
konfliktów, radzenia sobie 
z agresją i stresem. 

Wspieranie różnych form 
spędzania wolnego czasu 
promujących zachowania 
nieagresywne. 

Edukacja rodziców 
w zakresie promowania 
i wdrażania prawidłowych metod 
wychowawczych względem 
dzieci. 

Gminna Komisja Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Placówki oświatowe 

Organizacje pozarządowe 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 

Zespół Interdyscyplinarny 

Gminna Komisja Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

  

 

 

2017 - 2021 

  

Kierunek: Wsparcie 

1. Poradnictwo i działania terapeutyczne dla osób doznających przemocy 

     Cel: wzmocnienie ofiar w radzeniu sobie z problemem przemocy, pomoc 

    w odbudowywaniu samooceny i relacji rodzinno-społecznych  

Sposób realizacji Realizatorzy Termin realizacji 

Tworzenie punktów 
konsultacyjnych - dostępność 
pomocy prawnej, 
psychologicznej 

GKRPA 

Policja, Sąd ,Prokuratura 

2017 - 2021 

Praca socjalna 

Poradnictwo 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej 
Beskidzkiej 

Zespół Interdyscyplinarny 

2017 - 2021 
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2. Działania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc 

    Cel: zmiana postaw i zachowań osób stosujących przemoc, zmierzająca do 

ograniczenia lub zakończenia przemocy w rodzinie 

Sposób realizacji 

  

Realizatorzy Termin realizacji 

Informowanie o konsekwencjach karnych 

 
Motywowanie / kierowanie do udziału w terapii 
uzależnień, w programach korekcyjno-
edukacyjnych realizowanych przez instytucje 
powiatowe 

Realizowanie programów korekcyjno -
edukacyjnych 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Zespół Interdyscyplinarny 

Policja, Sąd, Prokuratura 

 Zespół Interwencji Kryzysowy w 
Suchej Beskidzkiej 

2017 - 2021 

Kierunek: Interwencja 

1. Działania pomocowe dla osób doznających przemocy 

    Cel: przygotowanie infrastruktury, zasobów kadrowych i warunków organizacyjnych 

do  skutecznej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 

Sposób realizacji Realizatorzy Termin realizacji 

Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” 

  

Zapewnienie  osobom dotkniętym  przemocą 
miejsc w całodobowych  ośrodkach wsparcia 

  

Kontynuacja i doskonalenie współpracy między 
instytucjami, organizacjami wspierającymi ofiary 
przemocy w rodzinie 

Zespół Interdyscyplinarny 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Policja 

Oświata 

Służba Zdrowia 

GKRPA 

Sąd Rejonowy 

Prokuratura Rejonowa 

Organizacje pozarządowe 

2017 - 2021 
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2. Działania interwencyjne wobec osób stosujących przemoc 

    Cel: przerwanie aktów przemocy w rodzinie 

Sposób realizacji Realizatorzy Termin realizacji 

Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” 

Policja 

Oświata 

Służba Zdrowia 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Zespół Interdyscyplinarny 

2017 - 2021 

Izolowanie od osób poszkodowanych na 
podstawie odrębnych przepisów 

Policja, Prokuratura, Sąd zadanie stałe 

   

 Realizacja poszczególnych kierunków programu opiera się na zasadach: 

- pierwszeństwa profilaktyki przed interwencją, 

- autonomiczności podmiotów, 

- ciągłości działań, 

- współodpowiedzialności. 

 
5 Realizatorzy i partnerzy programu 

1. Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, 

3. Komisariat Policji w Makowie Podhalańskim 

4. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

5. Placówki oświatowe 

6. Służba zdrowia 

7. Zespół Interwencji Kryzysowej działający przy PCPR w Suchej Beskidzkiej 

8. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej 

9. Prokuratura Rejonowa 

10. Organizacje pozarządowe 
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6. Źródła finansowania programu 

 

Środki na realizację Programu mogą pochodzić z : 

1. budżetu gminy, 

2. budżetu państwa, 

3. funduszy unijnych, 

4. innych źródeł. 

 

7. Harmonogram i czas realizacji programu 

Realizacja programu odbywać się będzie na zasadach współpracy z partnerami 

wyszczególnionymi w programie. Zadania będą  realizowane w sposób ciągły 

i systematyczny w ramach czasowych objętych programem tj. w latach 2017 – 2021 

(Załącznik Nr 2). 

 

8. Monitorowanie występowania zjawiska przemocy w rodzinie 

 

Monitoring realizacji Programu prowadzić będą wszystkie służby, które w ramach swoich 

kompetencji realizują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz 

podmioty , którym te zadania zlecono na podstawie odrębnych umów. Podsumowanie 

i wnioski płynące z realizacji Programu znajdą się w corocznym sprawozdaniu Zespołu 

Interdyscyplinarnego składanym w terminie do 15 lutego każdego roku – za poprzedni 

rok kalendarzowy do Burmistrza Makowa Podhalańskiego. 
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Wskaźniki brane pod uwagę dla oceny realizacji zadań wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to: 

- liczba uruchomionych procedur „Niebieska Karta” 

- liczba osób / rodzin objętych pomocą ( psychologiczna, socjalna, prawna ) 

- liczba działań profilaktycznych, warsztatowych w szkołach 

- liczba ofiar przemocy w rodzinie 

- liczba sprawców skierowanych na zajęcia korekcyjno-edukacyjne 

- liczba zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 207 k.k. 

- liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych 

- liczba osób przeszkolonych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Zakończenie 

Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy      

w rodzinie będzie możliwa tylko przy ścisłej współpracy instytucjonalnej i społecznej. 

Skuteczność działań w zakresie poprawy bytu rodzin dotkniętych przemocą nie polega 

wyłącznie na zabezpieczeniu finansowym. Edukacja społeczności na terenie gminy jest 

szansą na zmniejszenie tolerancji dla przemocy. Skoordynowany system pomocy na 

poziomie jednostki, rodziny i społecznym jest szansą na ograniczenie zjawiska 

przemocy w rodzinie. Jednocześnie należy pamiętać, by działania interwencyjne, 

zapobiegawcze nie skutkowały naznaczeniem niewinnych osób. Ostatecznie dom, 

rodzina to synonim prywatności i szczególnej rozwagi wymaga decyzja 

o ingerencji instytucjonalnej. 
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Załącznik nr 1 

Informator Instytucji 

 

A - PRZEMOC, INTERWENCJA KRYZYSOWA, POMOC RODZINIE- Instytucje 

gminne 

INSTYTUCJA ADRES 
 

OFERTA 

MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

 

 
ul. Kościuszki 1 
Maków Podhalański   (w budynku 

Miejskiej Przychodni Zdrowia- II 

piętro) 

- pomoc finansowa 
- pomoc rzeczowa 
- praca socjalna 
- usługi opiekuńcze 
- poradnictwo 
- informacje 
od poniedziałku do piątku od 715 -
1515 
 

Punkt Informacji 
Wsparcia i Pomocy 

dla Osób 
Dotkniętych 
Przemocą                

w Rodzinie, 

 

 

 

 

 
 
ul. Kościuszki 1 
Maków Podhalański   (w budynku 

Miejskiej Przychodni Zdrowia- II 

piętro) 

 

 

 

 

 

 

 

-informacje, edukacja, 
- wsparcie psychologiczne,  
-porady prawne,  
- wsparcie dla ofiar przemocy, 
wsparcie socjalne, 
w sytuacjach: 
- przemocy w rodzinie 
- kryzysu 
-problemu uzależnień 
 
-każdy wtorek i czwartek- od 15³º-
17³º  

 

PUNKT 
Konsultacyjny 

Gminnej Komisji 
Profilaktyki               

i Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych 

 
 
 

 

ul. Kościuszki 1 

Maków Podhalański   (w budynku 

Miejskiej Przychodni Zdrowia- 

parter) 

 

 

 
 

 

 
 
- wsparcie psychologiczne, informacje,    
edukacja, porady prawne,  
w sytuacjach: 
-problemu uzależnień 
- przemocy w rodzinie 
- kryzysu  
kierowanie wniosków do sądu o 
zastosowanie ewentualnego leczenia 
odwykowego 
 
-każda środa- od 16ºº-18ºº  
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Gminna Komisja 
Profilaktyki               

i Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych 
 

 
 

 

 
 
 
Urząd Miejski 
ul. Szpitalna 3 Maków 
Podhalański 
 
 
 
 
 

 

 
 
Profilaktyka uzależnień i promocja 
zdrowego stylu życia 
Oferowana pomoc osobom 
uzależnionym i ich rodzinom 
Informacje 
 
 
 
 
 

 
 
Terapia odwykowa 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Maków Podhalański   (w budynku 

Starej Poczty- II piętro) 

 

 

 
 
Zajęcia indywidualne i grupowe: 
- osoby zagrożone uzależnieniem od 
alkoholu 
- osoby uzależnione od alkoholu 
- osoby nałogowo korzystające  
z alkoholu i ich rodziny czynne w każdy 
poniedziałek od 16:00 -18:00 
(spotkania grupowe) środy 8:00-10:00 
(spotkania indywidualne) 
 
 

 
Miejska 

Przychodnia 
Zdrowia 

 

 

ul. Kościuszki 1 

Maków Podhalański    

- pomoc medyczna, 
- interwencja u odpowiednich służb, 
- wsparcie psychologiczne, 
 
od poniedziałku do piątku od 6³º -
18ºº 
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Załącznik nr 2.  

Harmonogram wdrażania  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                        
w Rodzinie i Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 działania, sposób realizacji, 

podmioty   odpowiedzialne za realizację, terminy realizacji 

Lp. Działania Sposób realizacji Podmiot 
odpowiedzialny 

Terminy 
realizacji 

1. 
Działania 

uprzedzające 

 
 

a. działania 
diagnozujące 

 

1.Systematyczne zbieranie danych 
dotyczących rozmiarów problemu przemocy,     
a szczególnie przypadków przemocy 
stosowanej wobec dzieci oraz  szczegółowe      
i bieżące diagnozowanie zasobów i potrzeb      
w środowisku lokalnym.  
2.Stałe aktualizowanie bazy danych                  
o miejscach pomocy oraz monitorowanie 
sposobu ich funkcjonowania, a także 
planowanie działań usprawniających ich 
skuteczność. 
3. Ocena zasobów oraz deficytów w wymiarze 
socjalno - bytowym osób zagrożonych 
przemocą domową.  
4. Zwiększenie wykrywalności przypadków 
przemocy stosowanej wobec dzieci. 
5.Badanie potrzeb szkoleniowych dla 
pracowników „pierwszego kontaktu”. 

 6. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań 
programowych, korzystanie z  najnowszych 
doświadczeń.  
 

 
MOPS Maków 
Podhalański 
GKPiRPA Maków 
Podhalański 
Komisariat Policji 
Maków 
Podhalański 
Zespół 
Interdyscyplinarny 

 
2017-
2021 

 
b. działania 

informacyjne 

 
1. Przeprowadzenie lokalnych kampanii 

społecznych, informacyjnych - 
propagowanie informacji i wiedzy o istnieniu 
przemocy domowej i możliwościach 
uzyskania pomocy . 

2. Organizowanie kampanii społecznych 
mobilizujących lokalną społeczność do 
aktywnego przeciwstawiania się przemocy 
w rodzinie. 

3. Opracowywanie i rozpowszechnianie          
w ogólnodostępnych miejscach publicznych 
informatorów, ulotek, broszur, plakatów       
o formach i zakresie pomocy świadczonej 
rodzinom w kryzysie. 

4. Systematyczne zamieszczanie informacji    
o miejscach świadczących pomoc osobom 
doświadczającym przemocy w rodzinie na 
stronach internetowych oraz w prasie 
lokalnej. 

5. Prowadzenie działalności edukacyjno – 
informacyjnej dla dzieci i młodzieży. 

 
MOPS Maków 
Podhalański 
GKPiRPA Maków 
Podhalański 

 

 
2017-
2021 
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c. działania 
edukacyjne 

 

1 Opracowanie materiałów instruktażowych, 
zaleceń, procedur postępowania 
interwencyjnego w sytuacjach  przemocy          
w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem 
procedury „Niebieskiej Karty”. Wypracowanie     
i ujednolicenie standardów udzielanej pomocy 
ofiarom, świadkom i sprawcom przemocy. 
2.Opracowywanie i wdrażanie programów 
szkoleniowych dostosowanych do lokalnych 
potrzeb dla osób realizujących zadania 
związane z przeciwdziałaniem przemocy          
w rodzinie. 
3.Finansowanie specjalistycznych szkoleń dla 
przedstawicieli instytucji i podmiotów 
współrealizujących system, w tym dla 
pracowników socjalnych, policjantów, 
pedagogów i psychologów, nauczycieli               
i wychowawców przedszkolnych, pracowników 
służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości oraz 
pracowników z innych instytucji. 
4.Szkolenia, treningi służb, instytucji 
odpowiedzialnych za ochronę i pomoc 
świadkom przemocy. 
5.Doskonalenie jakości udzielanej pomocy – 
umożliwianie stała współpraca ze specjalistami. 
6.Prowadzenie działań profilaktycznych 
zapobiegających powstawaniu sytuacji 
kryzysowych. 
7.Określenie kompetencji poszczególnych 
uczestników systemu, a także wypracowanie 
jasnych strategii ich działań oraz procedur 
postępowania w sytuacjach kryzysowych. 
8.Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy 
jednostkami zaangażowanymi w gminny 
program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
ustalenie trybu i form przekazywania informacji 
pomiędzy podmiotami. 
9.Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty” 
jako ważnego elementu profesjonalnego 
systemu przeciwdziałania przemocy                  
w środowisku lokalnym. 
10.Rozwój nowych metod i form pracy socjalnej  
11.Podejmowanie inicjatyw w kierunku 
ulepszenia prawa chroniącego ofiary przemocy. 

 

 
 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

 
Burmistrz 
Makowa 
Podhalańskiego 
 
MOPS Maków 
Podhalański 
 
GKPiRPA Maków 
Podhalański 

Punkt Informacji 
Wsparcia              
i Pomocy dla 
Osób Dotkniętych 
Przemocą           
w Rodzinie, 

 

 
2017-
2021 
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2. Działania 
interwencyjne 

 
a. działania 
pomocowe 

kierowane do 
ofiar przemocy  

w rodzinie 

 1.Rozwój sieci podmiotów wspierających osoby 
doświadczające przemocy w rodzinie: 

a) Prowadzenie punktów informacyjno – 
konsultacyjnych zapewniających dostęp 
do rzetelnej i dokładnej informacji o 
możliwościach uzyskania pomocy (rodzaj 
świadczonej pomocy, dokładne adresy i 
godziny przyjęć). 

b) Funkcjonowanie telefonu dla osób 
uwikłanych w problem przemocy 
domowej. 

c) Zapewnienie pomocy finansowej, 
rzeczowej, usługowej oraz innej 
umożliwiającej prawidłowe 
funkcjonowanie rodzin i dzieci. 

d) Zbudowanie systemu organizacyjnej   i 
merytorycznej współpracy między 
służbami, który obowiązywałby jako 
rozwiązanie modelowe w zakresie 
przeciwdziałania przemocy                w 
rodzinie. 

e) Organizacja wspólnych spotkań Zespołu 
Interdyscyplinarnego w celu koordynacji i 
kompleksowej pomocy osobom 

doświadczającym przemocy. 
2. Udostępnienie do publicznej wiadomości 

informatorów o instytucjach udzielających 
pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy 
w rodzinie. 

3. Prowadzenie interwencji kryzysowej                      

z wykorzystaniem procedury „Niebieskich Kart”. 

4. Zapewnienie bezpiecznego schronienia 
osobom doświadczającym przemocy. 
Natychmiastowy charakter pomocy 
wynikający z konieczności reagowania na 
zagrożenie życia, zdrowia. 

5 Aktywizowanie najbliższego otoczenia, 
włączanie osób bliskich – krewnych, 
przyjaciół, sąsiadów i in. – do sieci 
wsparcia, wspólnego rozwiązywania 
problemów sytuacji kryzysowych. 
Angażowanie społeczności lokalnych         
w działanie wspierające oraz wzajemną 
pomoc osób i rodzin. 

6. Włączanie wolontariatu i innych partnerów 
społecznych w rozwiązywanie problemów 
rodzin krzywdzonych. 

7. Zwiększenie możliwości uzyskania 
bezpłatnych porad prawnych. 

1. 8. Ułatwienie dostępu do bezpłatnych porad 
medycznych. 

2.  9. Prowadzenie poradnictwa socjalnego. 
3.  10. Zapewnienie dostępu do innych konsultacji 

specjalistycznych stosownie do potrzeb. 
4.  11. Prowadzenie poradnictwa pedagogicznego 

w sprawach wychowawczych. 
 12. Umożliwienie bezpłatnych obdukcji dla 
osób doświadczających przemocy. 

 

Burmistrz 
Makowa 
Podhalańskiego 
MOPS Maków 
Podhalański 
GKPiRPA Maków 
Podhalański 
 

Punkt Informacji 
Wsparcia i 
Pomocy dla Osób 
Dotkniętych 
Przemocą w 
Rodzinie, 

 

 
2017-
2021 
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b. działania 

interwencyjne 
kierowane do 

sprawców 
przemocy  
w rodzinie 

 
 1.Izolowanie osób stosujących przemoc od 

osób jej doświadczających, w tym eksmisje  
z lokalu nawet w przypadku, gdy osoba 
stosująca przemoc, jest głównym lokatorem 
lub właścicielem mieszkania. 

2. Tworzenie grup dla osób stosujących 
przemoc z programem korekcyjno-
edukacyjnym. 

3. Warunkowe zawieszanie kary osobom 
stosującym przemoc w rodzinie pod 
warunkiem uczestniczenia w/w grupie oraz 
wykonywania prac społecznie użytecznych. 

4. Pomoc w włączenie do programu 
korekcyjno-edukacyjnego. 

 
 
 

 
MOPS Maków 
Podhalański 
GKPiRPA Maków 
Podhalański 
Komisariat Policji 
Maków 
Podhalański 
Zespół 
Interdyscyplinarny 

 
2017-
2021 

3. Działania 
powstrzymujące 

 
 
 

a. działania 
terapeutyczne 

 

 
1. Wzmocnienie ochrony osób 

doświadczających przemocy w rodzinie 
przez: 
a. opracowywanie i realizację programów 

ochrony osób doświadczających 
przemocy z udziałem policji, 
prokuratury, kuratorów sądowych; 

b. zabezpieczenie odpowiednich 
warunków do przesłuchań dzieci tzw. 
„niebieski pokój” oraz w miarę 
możliwości dorosłych – osób 
doświadczających przemocy w 
rodzinie. 

2. Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla 
osób doświadczających przemocy. 

3. Opracowywanie i wdrażanie nowatorskich 
programów ochrony ofiar przemocy . 

4. Prowadzenie i rozwój szeroko rozumianej 
pracy socjalnej w środowiskach 
zagrożonych przemocą, monitorowanie ich 
funkcjonowania. 

5. Organizowanie wolnego czasu dzieciom i 
młodzieży, w tym wypoczynku letniego 
i zimowego. Ochrona i wzmacnianie 
poczucia własnej wartości, wiary w siebie 
osób zagrożonych przemocą. 

 
 
 

 
MOPS Maków 
Podhalański 
GKPiRPA Maków 
Podhalański 
Komisariat Policji 
Maków 
Podhalański 
Zespół 
Interdyscyplinarny 

Punkt Informacji 
Wsparcia              
i Pomocy dla 
Osób Dotkniętych 
Przemocą           
w Rodzinie, 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

Punkt Informacji 
Wsparcia              
i Pomocy dla 
Osób Dotkniętych 
Przemocą           
w Rodzinie, 

 
 

 
2017-
2021 
 
 

4. Działania 
korekcyjno – 
edukacyjne 
skierowane  

do sprawców 
przemocy  
w rodzinie 

 
 
1. Pomoc w włączenie sprawców do programów 

korekcyjno-edukacyjnych . 
 

 
Zespół 
Interdyscyplinarny 

Punkt Informacji 
Wsparcia i Pomocy dla 
Osób Dotkniętych 
Przemocą w Rodzinie, 

 

2017-
2021 
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Załącznik nr 3  
Monitorowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                      

na lata 2017-2017 
 

a. działania diagnozujące 
WSKAŹNIKI  

ŹRÓDŁA INFORMACJI PRODUKTU REZULTATU 
 
- liczba podmiotów oferujących 

pomoc rodzinie, gdzie 
występuje przemoc, 

- liczba wykazanych zasobów 
oraz deficytów  
w wymiarze socjalno - bytowym 
osób zagrożonych przemocą 
domową, 

- liczba wykrytych przypadków 
przemocy stosowanej wobec 
dzieci, 

- liczba przeprowadzonych badań 
dotyczących potrzeb 
szkoleniowych dla pracowników 
„pierwszego kontaktu”, 

- liczba wprowadzonych 
innowacyjnych rozwiązań 
programowych dotyczących 
przeciwdziałania przemocy       
w rodzinie. 

 
- liczba osób korzystających z 

oferowanej pomocy, 
 
- liczba osób zagrożonych przemocą 

w rodzinie, 
 
 
- liczba małoletnich osób 

doświadczających przemocy, 
 
- liczba osób objętych szkoleniem dla 

pracowników „pierwszego kontaktu” 
 
- liczba osób 
korzystających/biorących udział  
 w innowacyjnych programach 
dotyczących przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

 
Komisariat Policji Maków 
Podhalański 
 
Zespół Interdyscyplinarny 

 

Punkt Informacji Wsparcia     
i Pomocy dla Osób 
Dotkniętych Przemocą        
w Rodzinie, 

Zespół Interwencji 
Kryzysowej  w Suchej 
Beskidzkiej 
 
Sąd Rejonowy w Suchej 
Beskidzkiej 

b. działania informacyjne 
WSKAŹNIKI  

ŹRÓDŁA INFORMACJI PRODUKTU REZULTATU 

- liczba przeprowadzonych 

kampanii społecznych, 
informacyjnych o tematyce 
przemocy domowej  
i możliwościach uzyskania 
pomocy,  

 
- liczba opracowanych 

informatorów, ulotek, broszur, 
plakatów o formach i zakresie 
pomocy świadczonej rodzinom 
w kryzysie, 

 
- liczba zamieszczonych informacji 

o miejscach świadczących 
pomoc osobom 
doświadczającym przemocy w 
rodzinie na stronach 
internetowych oraz w prasie 
lokalnej, 

- liczba programów edukacyjno – 
informacyjnych dla dzieci i 
młodzieży. 

- liczba podmiotów, które 
przeprowadziły kampanie społeczne, 
informacyjne o tematyce przemocy 
domowej i możliwościach uzyskania 
pomocy, 

- liczba osób i podmiotów 
uczestniczących/objętych 
kampaniami społecznymi, 

 
- liczba rozpowszechnionych              
w ogólnodostępnych miejscach 
publicznych informatorów, ulotek, 
broszur, plakatów o formach i 
zakresie pomocy świadczonej 
rodzinom w kryzysie, 

 
- liczba podmiotów zamieszczających 
informacje  
w prasie oraz osób odwiedzających 
strony internetowe, 

 
- liczba dzieci i młodzieży 
uczestniczących  
w programach edukacyjno – 
informacyjnych. 

 
MOPS Maków Podhalański 
 
Zespół Interwencji 
Kryzysowej  w Suchej 
Beskidzkiej 
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c. działania edukacyjne 
 

WSKAŹNIKI  
ŹRÓDŁA INFORMACJI PRODUKTU REZULTATU 

- liczba, procedur postępowania 
interwencyjnego  
w sytuacjach przemocy              
w rodzinie ze szczególnym 
uwzględnieniem procedury 
„Niebieskiej Karty”,  

 
- liczba opracowywanych                 

i wdrożonych programów 
szkoleniowych dostosowanych 
do lokalnych potrzeb dla osób 
realizujących zadania związane  
z przeciwdziałaniem przemocy  
w rodzinie, 

- liczba sfinansowanych 
specjalistycznych szkoleń  
dla podmiotów 
współrealizujących system 
przeciwdziałania przemocy, 

 
- liczba szkoleń o tematyce 

sytuacji, zachowań  
i potrzeb świadków przemocy, 

 
- liczba szkoleń, treningów służb, 

instytucji odpowiedzialnych za 
ochronę i pomoc świadkom 
przemocy, 

- liczba zorganizowanych 
tematycznie spotkań  
w środowiskach lokalnych 
prowadzonych przez 
specjalistów zorientowanych       
w problematyce przemocy 
domowej, 

 
- liczba nowopowstałych usług      

w środowiskach narażonych na 
przemoc, 

- liczba działań profilaktycznych 
zapobiegających powstawaniu 
sytuacji kryzysowych, 

 
- liczba wypracowanych jasnych 

strategii działań oraz procedur 
postępowania w sytuacjach 
kryzysowych  
z określeniem kompetencji 
poszczególnych uczestników 
systemu, 

 
 
 

- liczba podmiotów korzystających  
z opracowanych procedur 
postępowania interwencyjnego      
w sytuacjach przemocy w rodzinie 
ze szczególnym uwzględnieniem 
procedury „Niebieskiej Karty”, 

- liczba osób realizujących zadania 
związane  
z przeciwdziałaniem przemocy    
w rodzinie objęta programami 
szkoleniowymi dostosowanymi 
do lokalnych potrzeb, 

- liczba osób/podmiotów 
współrealizujących system, 
którym sfinansowano 
specjalistyczne szkolenia, 

 
- liczba osób/podmiotów objętych 
szkoleniami  
o tematyce sytuacji, zachowań       
i potrzeb świadków przemocy 

- liczba osób/podmiotów objętych 
szkoleniami, treningami dla osób 
odpowiedzialnych za ochronę  
i pomoc świadkom przemocy, 

- liczba osób podmiotów 

uczestniczących w tematycznych 
spotkaniach w środowiskach 
lokalnych prowadzonych przez 
specjalistów zorientowanych  
w problematyce przemocy 
domowej, 

 
- liczba osób korzystających           

z nowopowstałych usług  
w środowiskach narażonych na 
przemoc, 

 
- liczba osób objętych działaniami 

profilaktycznymi zapobiegającymi 
powstawaniu sytuacji 
kryzysowych 

 
- liczba osób/podmiotów 

stosujących wypracowane 
strategie działań oraz procedur 
postępowania  
w sytuacjach kryzysowych           
z określeniem kompetencji 
poszczególnych uczestników 
systemu, 

 

 
Zespół Interdyscyplinarny 

Punkt Informacji Wsparcia       
i Pomocy dla Osób 
Dotkniętych Przemocą          
w Rodzinie, 

Komisariat Policji Maków 
Podhalański 

 
Zespół Interwencji 
Kryzysowej  w Suchej 
Beskidzkiej 
 
Sąd Rejonowy w Suchej 
Beskidzkiej 
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- liczba spotkań służących 
wymianie informacji  
i doświadczeń pomiędzy 
jednostkami zaangażowanymi    
w gminnym programie 
przeciwdziałania przemocy        
w rodzinie służących ustaleniu 
trybu i form przekazywania 
informacji pomiędzy podmiotami, 

 
- liczba podmiotów stosujących 

procedurę „Niebieskiej Karty” 
jako ważnego elementu 
profesjonalnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w 
środowisku lokalnym, 

- liczba nowych metod i form pracy 
socjalnej (m.in. empowerment, 
kontrakt socjalny, CAL), 

- liczba podjętych inicjatyw w 
kierunku ulepszenia prawa 
chroniącego ofiary przemocy, 

 

 - liczba osób/podmiotów biorących 
udział w wymianie informacji         
i doświadczeń pomiędzy 
jednostkami zaangażowanymi    
w gminny program 
przeciwdziałania przemocy         
w rodzinie, 

 
- liczba osób, którym założono 

Niebieskie Karty 
 
- liczba osób/podmiotów 

stosujących nowe metody i formy 
pracy socjalnej, 

- liczba wprowadzonych zmian       
w przepisach prawa chroniącego 
osoby doświadczające przemocy, 

 

 
 

Monitorowanie Programu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy            
w Rodzinie na lata 2017-2021 

 
a. działania pomocowe kierowane do ofiar przemocy w rodzinie 

WSKAŹNIKI  
ŹRÓDŁA INFORMACJI PRODUKTU REZULTATU 

- liczba powstałych podmiotów 
wspierających ofiary przemocy w 
rodzinie  
 
- liczba prowadzonych punktów 
informacyjno - konsultacyjnych, 
zapewniających dostęp do 
rzetelnej i dokładnej informacji o 
możliwościach uzyskania pomocy 
(rodzaj świadczonej pomocy, 
dokładne adresy i godziny 
przyjęć), 
 
 
 - liczba uruchomionych 
całodobowych infolinii dla osób 
uwikłanych w problem przemocy 
domowej, 
 
 - liczba utworzonych miejsc 
pomocy w oparciu  
o systemową diagnozę zasobów i 
potrzeb  
 
 

- liczba osób korzystających z 
pomocy nowopowstałych 
podmiotów wspierających ofiary 
przemocy w rodzinie, 
- liczba osób/podmiotów 
zaangażowanych 
 w Zespół Interdyscyplinarny           
i liczba spotkań tego Zespołu, 
- liczba osób korzystających         
z pomocy w punktów 
informacyjno - konsultacyjnych, 
zapewniających dostęp do 
rzetelnej i dokładnej informacji o 
możliwościach uzyskania 
pomocy, 
- liczba osób korzystających z 
pomocy poprzez całodobową 
infolinię dla osób uwikłanych  
w problem przemocy domowej, 
 - liczba osób korzystających z 
utworzonych miejsc pomocy w 
oparciu o systemową diagnozę 
zasobów i potrzeb w środowisku, 
 
 

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla Osób 
Dotkniętych Przemocą      
w Rodzinie, 

Zespół Interwencji 
Kryzysowej  w Suchej 
Beskidzkiej 
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w środowisku i z zatrudnieniem 
kadry specjalistów. 
 - wielkość udzielonej pomocy 
finansowej, rzeczowej, usługowej 
oraz innej umożliwiającej 
prawidłowe funkcjonowanie 
rodzin i dzieci, 
 - liczba spotkań służących 
budowaniu systemu 
organizacyjnej i merytorycznej 
współpracy między służbami, 
który obowiązywałby jako 
rozwiązanie modelowe w 
zakresie przeciwdziałania 
przemocy  
w rodzinie, 
 
 - liczba spotkań Zespołu 
Interdyscyplinarnego koordynacji i 
kompleksowej pomocy osobom 
doświadczającym przemocy, 
 
- liczba stworzonych środowisk 
wsparcia dla osób pomagających. 
 

- liczba przeprowadzonych interwencji 
kryzysowych  
z wykorzystaniem procedury 
„Niebieskich Kart”, 

- liczba miejsc schronienia dla osób 
doświadczających przemocy, 

- liczba akcji aktywizujących 
najbliższe otoczenie włączając 
osoby bliskie – krewnych, 
przyjaciół, sąsiadów i in. – do sieci 
wsparcia, wspólnego 
rozwiązywania problemów sytuacji 
kryzysowych, 

  
- liczba miejsc, gdzie można uzyskać 

bezpłatne porady prawne, 
- liczba miejsc, gdzie można uzyskać 

bezpłatne porady medyczne,  
- liczba podmiotów prowadzących 

poradnictwo socjalne, 
- liczba miejsc zapewniających 

dostęp do innych konsultacji 
specjalistycznych stosownie do 
potrzeb, 

 - liczba miejsc, gdzie prowadzone 
jest poradnictwo pedagogiczne w 
sprawach wychowawczych, 

- liczba miejsc, gdzie osoby 
doświadczające przemocy mogą 
zrobić bezpłatnie obdukcję, 

- liczba zaktywizowanych rad osiedli, 
 

 
 

 - liczba osób, którym udzielono 
pomocy finansowej, rzeczowej, 
usługowej oraz innej 
umożliwiającej prawidłowe 
funkcjonowanie rodzin i dzieci, 

 -liczba osób/podmiotów 
zaangażowanych  
w spotkania służące budowaniu 
systemu organizacyjnej i 
merytorycznej współpracy między 
służbami, który obowiązywałby 
jako rozwiązanie modelowe w 
zakresie przeciwdziałania 
przemocy  
w rodzinie, 

 
 - liczba spraw klientów, którymi 

zajmował się Zespół 
Interdyscyplinarny w celu 
pomocy rodzinie, 

 
 - liczba osób korzystających ze 

stworzonych środowisk wsparcia 
dla osób pomagających. 

 
- liczba osób, którym podczas 

interwencji kryzysowych  
założono Niebieską Kartę, 

- liczba osób, które skorzystały z 
miejsc schronienia dla osób 
doświadczających przemocy, 

- liczba osób włączonych do akcji 
aktywizujących najbliższe 
otoczenie – do sieci wsparcia, 
wspólnego rozwiązywania 
problemów sytuacji kryzysowych, 

 
- liczba osób korzystających z 

bezpłatnych porad prawnych, 
- liczba osób korzystających z 

bezpłatnych porad medycznych,  
 
- liczba osób korzystających z 

poradnictwa socjalnego, 
 
- liczba osób korzystających z 

konsultacji specjalistycznych, 
stosownych do potrzeb, 

 - liczba osób korzystających z 
poradnictwa pedagogicznego w 
sprawach wychowawczych, 

- liczba osób korzystających z 
bezpłatnych obdukcji, 

 
- liczba osób zaangażowanych       
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 które włączą się do systemu innych 
lokalnych inicjatyw służących 
pomocą osobom doświadczającym 
przemocy, 

 
- liczba zainicjowanych stowarzyszeń 

działających na rzecz zapobiegania 
przemocy oraz ochrony osób 
krzywdzonych   z włączaniem 
partnerów społecznych. 

w działalność rad osiedli, 
włączających się do systemu 
innych lokalnych inicjatyw 
służących pomocą osobom 
doświadczającym przemocy, 

 
- liczba osób korzystających             
z pomocy nowopowstałych 
stowarzyszeń działających na 
rzecz zapobiegania przemocy 
oraz ochrony osób krzywdzonych          
z włączaniem partnerów 
społecznych. 

 
 
b. działania pomocowe kierowane do sprawców przemocy w rodzinie 

WSKAŹNIKI  
ŹRÓDŁA INFORMACJI PRODUKTU REZULTATU 

- liczba podmiotów stosujących 
procedury izolowania osób 
stosujących przemoc od osób 
doświadczających przemocy, 

 
- liczba zastosowanych eksmisji 

osób stosujących przemoc z 
lokalu nawet w przypadku, gdy 
jest ona głównym lokatorem lub 
właścicielem mieszkania, 

 
- liczba utworzonych grup dla osób 

stosujących przemoc z 
programem korekcyjno-
edukacyjnym, 

 
- liczba wykonywanych przez 

osoby stosujące przemoc  
w rodzinie prac społecznie 
użytecznych, 

 
- liczba zawieszonych kar dla osób 

stosujących przemoc 

 

- liczba osób, wobec których 
zastosowano procedurę 
odizolowania osób stosujących 
przemoc od osób 
doświadczających przemocy, 

 
- liczba osób, wobec których 

zastosowano procedurę eksmisji 
osób stosujących przemoc          
z lokalu nawet, gdy jest ona 
głównym lokatorem lub 
właścicielem mieszkania, 

 
- liczba osób korzystających z grup 

dla osób stosujących przemoc    
z programem korekcyjno-
edukacyjnym, 

 
- liczba osób - stosujących przemoc 

w rodzinie, wykonujących prace 
społecznie użytecznych, 

 
- liczba osób przebywających w 
hostelu dla stosujących przemoc i 
włączonych do programu 
korekcyjno-edukacyjnego. 

Zespół Interdyscyplinarny 

Punkt Informacji Wsparcia      
i Pomocy dla Osób 
Dotkniętych Przemocą          
w Rodzinie, 

Komisariat Policji Maków 
Podhalański 

 
Zespół Interwencji 
Kryzysowej  w Suchej 
Beskidzkiej 
 
Sąd Rejonowy w Suchej 
Beskidzkiej 
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Monitorowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie          
na lata 2017-2021 

 
DZIAŁANIA POWSTRZYMUJĄCE 

 
a. działania terapeutyczne 

WSKAŹNIKI  
ŹRÓDŁA INFORMACJI PRODUKTU REZULTATU 

- liczba programów mających na 
celu wzmocnienie ochrony 
osób doświadczających 
przemocy w rodzinie: 
 - liczba opracowanych i 
zrealizowanych programów 
ochrony osób doświadczających 
przemocy z udziałem policji, 
prokuratury, kuratorów sądowych, 
- liczba opracowanych i 
zrealizowanych programów 
terapeutycznych dla osób 
doświadczających przemocy w 
rodzinie, 
- liczba tzw. ”niebieskich pokoi” do 

przesłuchań dzieci, 
- liczba przystosowanych miejsc 

do przesłuchań dorosłych – 
doświadczających przemocy w 
rodzinie, 

 
- liczba stworzonych i 

prowadzonych grup wsparcia 
dla osób doświadczających 
przemocy, 

- liczba opracowanych i 
wdrożonych nowatorskich 
programów ochrony osób 
doświadczających przemocy, 

- liczba programów celowych 
skierowanych do członków 
rodzin zagrożonych, 
włączających w życie 
społeczność lokalną, 

- liczba przeprowadzonych 
programów pracy socjalnej w 
środowiskach zagrożonych 
przemocą  
z monitorowaniem ich 
funkcjonowania, 

- liczba opracowywanych i 
zrealizowanych programów 
profilaktyczno – 
terapeutycznych, sprzyjających 
prawidłowemu funkcjonowaniu 
rodziny, 

- liczba programów 
organizujących wolny czas  

 

- liczba osób korzystających z 
programów mających na celu 
wzmocnienie ochrony osób 
doświadczających przemocy w 
rodzinie: 

- liczba osób objętych programami 
ochrony osób doświadczających 
przemocy z udziałem policji, 
prokuratury, kuratorów sądowych, 

- liczba osób korzystających z 
programów terapeutycznych dla osób 
doświadczających przemocy w 
rodzinie, 

- liczba dzieci przesłuchiwanych w tzw. 
„niebieskich pokojach”, 

- liczba osób dorosłych – 
doświadczających przemocy w rodzinie 
przesłuchiwanych w przystosowanych 
miejscach  
do przesłuchań, 

- liczba osób doświadczających 
przemocy, korzystających z grup 
wsparcia, 

- liczba osób/rodzin korzystających z 
terapii rodzinnej, 

- liczba osób/małżeństw/związków 
korzystających  
z terapii małżeństw, 

- liczba dzieci i młodzieży 
korzystających z terapii, 

- liczba osób korzystających z 
nowopowstałych form  
i metod terapii, 

- liczba osób korzystających z 
nowatorskich programów ochrony 
osób doświadczających przemocy, 

- liczba osób objętych programami 
celowymi skierowanymi do 
członków rodzin zagrożonych, 
włączających w życie społeczność 
lokalną, 

- liczba osób objętych programami 
pracy socjalnej  
w środowiskach zagrożonych 
przemocą, 

 
- liczba dzieci i młodzieży 

korzystających z programów 
organizujących wolny czas,  

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla Osób 
Dotkniętych Przemocą         
w Rodzinie, 

Zespół Interdyscyplinarny 

Punkt Informacji Wsparcia     
i Pomocy dla Osób 
Dotkniętych Przemocą        
w Rodzinie, 

Komisariat Policji Maków 
Podhalański 

 
Zespół Interwencji 
Kryzysowej  w Suchej 
Beskidzkiej 
 
Sąd Rejonowy w Suchej 
Beskidzkiej 
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  dzieciom i młodzieży,  
- liczba programów 

organizujących wypoczynek 
letni i zimowy dla dzieci i 
młodzieży. 

- liczba dzieci i młodzieży 
korzystających z programów 
organizujących wypoczynek letni 
i zimowy. 

 
 
 

Monitorowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie         
na lata 2017-2021 

 
DZIAŁANIA KOREKCYJNO-EDUKACYJNE SKIEROWANE DO SPRAWCÓW 
PRZEMOCY W RODZINIE 

 
 

a. działania ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw osób stosujących 
przemoc w rodzinie 
 

WSKAŹNIKI  
ŹRÓDŁA INFORMACJI PRODUKTU REZULTATU 

- liczba zrealizowanych 
programów korekcyjno – 
edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie, 
- liczba opracowanych i 
wdrożonych nowatorskich 
programów korekcyjno – 
edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 

 
- liczba osób objętych programami 
korekcyjno – edukacyjnymi dla 
osób stosujących przemoc w 
rodzinie, 

- liczba podmiotów realizujących 
nowoopracowane programy 
korekcyjno – edukacyjne dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie, 

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 
Przemocą w Rodzinie, 

Zespół Interdyscyplinarny 

Punkt Informacji Wsparcia i 
Pomocy dla Osób Dotkniętych 
Przemocą w Rodzinie, 
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