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Wprowadzenie  

 

Podstawą prawną opracowania Powiatowego Programu Służącego Działaniom 

Profilaktycznym jest przepis art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                       

w rodzinie (Dz. U z 2005, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). 

Odpowiedzialność w zakresie organizacji pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom            

a przede wszystkim ofiarom przemocy domowej w powiecie łańcuckim spoczywa na 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które realizując zadania z zakresu pomocy 

społecznej między innymi oferuje pomoc ofiarom przemocy w zróżnicowanym zakresie, 

począwszy od pomocy doradczej i informacyjnej, po pomoc socjalną, prawną                                   

i psychologiczną. 

Dotychczasowe kierunki działań na podstawie Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar dotyczą przede wszystkim udzielania 

pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie. Niewiele spośród nich mają na celu 

zapobieganie zjawiskom przemocy w rodzinie. Działania pomocowe podejmowane są 

głównie w sytuacji wystąpienia ostrego kryzysu w rodzinie. Zakres i forma udzielanej pomocy 

skupiają się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie. Aby nie doprowadzać do konieczności podejmowania interwencji w sytuacjach 

wystąpienia przemocy w rodzinie i aby niwelować tego skutki, należy zintensyfikować 

podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym.  

Z powyższego wynika potrzeba skonstruowania i wdrożenia w życie programu 

profilaktycznego, który będzie mieć na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza                  

w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do 

dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. W związku z tym zostały opracowane 

cel główny i cele szczegółowe oraz działania podejmowane na terenie powiatu łańcuckiego, 

które w efekcie powinny przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą. Największy efekt z podejmowanych działań widoczny będzie  

w sytuacji współpracy pomiędzy służbami społecznymi zaangażowanymi w realizację zadań 

dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowane w programie działania są 
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kontynuacją działań, które podjęto w ramach realizacji uchwalonego „Powiatowego Programu 

Profilaktycznego w Powiecie Łańcuckim na lata 2011- 2014”.  

1. Definicja przemocy stosowanej wobec dzieci 

Przemoc fizyczna to użycie siły, którego rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie. Dzieci bite 

i maltretowane często są poranione w miejscach zakrytych ubraniem. Można zaobserwować 

blizny, siniaki, złamania, powyrywane włosy, ślady uderzeń i skaleczeń, otarcia skóry na 

klatce piersiowej, plecach, pośladkach, tylnych częściach nóg, w okolicach genitaliów. Małe 

ślady oparzeń papierosowych na podeszwach stóp, dłoniach, pośladkach, rozległe oparzenia 

np. na klatce piersiowej oraz inne nietypowe dla danego wieku obrażenia mogą wskazywać na 

rzucanie, uderzanie czy potrząsanie.  

U dzieci potrząsanych mogą też występować rozlegle ogniska krwotoczne  

w siatkówce. Dzieci bite, rzucane, potrząsane mogą mieć także liczne obrażenia wewnętrzne. 

Obrażenia, które możemy zaobserwować na ciele maltretowanych dzieci, rodzice często 

tłumaczą wypadkami dzieci. Niechętnie zgłaszają się do lekarzy czy po pomoc medyczną, 

unikają wyjaśniania okoliczności powstania obrażeń lub robią to nieprzekonywująco, są 

nadmiernie ostrożni i zalęknieni lub agresywni słownie.  

Przemoc emocjonalna jest najpowszechniej stosowaną formą przemocy wobec dzieci. 

Współwystępuje także z innymi formami przemocy. Przemoc emocjonalna prowadzi do 

zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby. Typowe zachowania to np.: odrzucanie, 

izolowanie, ignorowanie, wyszydzanie, upokarzanie, ciągłe krytykowanie, terroryzowanie, 

zmuszanie do wysiłku przekraczającego możliwości dziecka.  

U takich dzieci można zaobserwować ciągłe nerwowe napięcie, zaburzenia mowy, 

zaburzenia snu, bóle głowy, brzucha, moczenie się, rozdrażnienie, stałe poczucie winy, tiki, 

depresje, lęk, częste kłamstwa, zamknięcie się w sobie, ugrzecznione zachowania.  

Zaniedbanie to ciągły brak zaspokojenia podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych 

dziecka. Objawami zaniedbania są np.: ciągły głód, niedożywienie, niska waga, brudne włosy, 

niewłaściwe i/lub brudne ubranie, objawy braku opieki medycznej, brak uwagi  

i zainteresowania ze strony opiekunów.  

Przemoc seksualna jest wówczas, gdy dorosły traktuje dziecko jak obiekt seksualny 

 i posługuje się nim w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Wykorzystywanie seksualne to 

zarówno stosunki płciowe lub ich usiłowanie, a także dotykanie narządów płciowych, 
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masturbacja, obnażanie się w obecności dziecka, czy zmuszanie do oglądania pornografii. 

Dziecko, jako ofiara wykorzystywania seksualnego, czuje się głęboko napiętnowane, 

naznaczone, często izoluje się od otoczenia, ma trudności w nawiązaniu kontaktów z innymi 

ludźmi, czuje się gorsze, panicznie boi się, że ktoś pozna jego tajemnicę, nie potrafi wyrażać 

swoich uczuć, swoich potrzeb, ma zaburzoną tożsamość, często cierpi na różne dolegliwości 

somatyczne. W skrajnych przypadkach dziecko może podjąć próby samobójcze.  

2. Zarys zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie  łańcuckim 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, iż jest intencjonalna (zamierzone działanie 

mające na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary), narusza prawa i dobra osobiste 

ofiary przemocy, powoduje cierpienie i ból oraz poczucie bezsilności. Przemoc 

ukierunkowana jest głównie w stosunku do osób słabych fizycznie, psychicznie, o niskim 

poczuciu własnej wartości i uzależnionych od sprawcy. Ofiarami przemocy najczęściej zostają 

dzieci i kobiety. Poniżej zostały zgromadzone dane z odpowiednich służb społecznych  

przedstawiające zjawisko przemocy w rodzinie wśród rodzin zamieszkujących na terenie 

powiatu łańcuckiego.  

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie 

Statystyka danych z zakresu  przemocy w rodzinie: 

Liczba 

 Rok 
2011 2012 2013 2014 

Liczba interwencji domowych - ogółem 

 

840 

 

710 

 

778 

 

735 

Liczba sporządzonych notatek 

urzędowych o przemoc w rodzinie 

(Niebieskich Kart) 

 

26 

 

50 

 

22 

 

62 

Miejsce sporządzania Niebieskich Kart 

wg miejsca zamieszkania ofiary 

                                                Miasto 

 

                                                Wieś 

 

6 

 

20 

 

8 

 

42 

 

2 

 

20 

 

8 

 

54 

Liczba pokrzywdzonych w wyniku 

przemocy domowej – ogółem,  

w tym: 

 

45 

 

30 

 

50 

 

139 

 

kobiety 

 

mężczyźni 

 

27 

 

7 

 

23 

 

3 

 

24 

 

4 

 

71 

 

10 
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małoletni  

 

 

 

11 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

22 

 

 

58 

Liczba sprawców przemocy domowej – 

ogółem, 

w tym: 

 

27 

 

24 

 

22 

 

62 

 

kobiety 

 

mężczyźni  

 

nieletni 

 

 

2 

 

25 

 

0 

 

1 

 

23 

 

0 

 

1 

 

21 

 

0 

 

4 

 

58 

 

0 

Źródło: dane Powiatowe Komenda Policji w Łańcucie. 

 

Statystyka osób objętych pomocą z powodu przemocy domowej: 

Lp. Zakres  Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

1. Liczba rodzin 

korzystających z pomocy 

Ośrodka w związku z 

przemocą 

15 44 29 44 

2 Liczba osób korzystających  

z pomocy Ośrodka 

 w związku z przemocą 

45 150 89 141 

3. Liczba założonych 

„Niebieskich Kart” 
       19 57 28 59 

Źródło: dane OPS-y z terenu powiatu. 

 

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie 

Statystyczne dane z zakresy przemocy w rodzinie tj. art. 207 § 1 KK  

Rok 

Liczba 2011 2012 2013 2014 

Liczba ogólna zawiadomień z art. 207 

§ 1 KK 
92 63 65 

 

     78 

W tym: 

Liczba wszczętych postępowań 
52 44 33 

49 
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W tym: 

Liczb umorzonych postępowań  
29 19 18 

      25 

Źródło: dane Prokuratura Rejonowa w Łańcucie. 

 

Problem przemocy w rodzinie, jest problemem, który ulega nasileniu. Jej ofiarami 

głównie są kobiety i dzieci. Zjawisko to powinno mobilizować środowisko lokalne do 

organizowania reakcji interwencyjnych. Zjawisko przemocy wobec małoletnich odciska swój 

ślad w jego psychospołecznym funkcjonowaniu. Wagę tego doświadczenia podkreśla fakt, że 

jego sprawcami są najczęściej rodzice, czyli osoby naturalnie predysponowane do 

zapewniania dziecku poczucia bezpieczeństwa. Upowszechnianie wiedzy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza w stosunku do jej najmłodszych członków, 

ma na celu uświadomienie społeczeństwu potrzeby reakcji wobec krzywdzonego dziecka. 

Pracownicy instytucji pomocy społecznej systematycznie uczestniczą w szkoleniach  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dobrze wykwalifikowana kadra zapewnia 

wyższą jakość świadczonych usług oraz skuteczniejszą pomoc, co znajduje odzwierciedlenie 

w efektach pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą domową.  

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiat Łańcucki 

podejmuje bieżące działania wynikające z zapisów w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie, m. in.:  

— świadczone jest specjalistyczne poradnictwo w ramach działalności Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej, 

— udzielane są informacje o przysługujących świadczeniach, prawach i uprawnieniach 

osób i rodzin, których występuje problem przemocy,  

— od 2014r. PCPR w Łańcucie realizuje program korekcyjno-edukacyjny „Zacznij 

wszystko od nowa” – dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

3. Cele programu 

Celem głównym programu jest zmniejszenie skali przemocy w rodzinie w powiecie 

łańcuckim poprzez podejmowanie działań profilaktycznych w rodzinach. Istotnym jest 

podejmowanie kompleksowych działań mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy 

ofiarom, jak również promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych  

w stosunku do dzieci  w rodzinach zagrożonych przemocą domową. 
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Cel główny programu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe tj.: 

1) zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy                 

w rodzinie, 

2) udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w tym będącej w sytuacji przemocy domowej, 

3) pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi                      

i zagrożonych przemocą, 

4) propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich, 

5) zapewnienie usług poradniczych, wspierających i edukacyjnych dla wszystkich rodzin. 

 

Cel szczegółowy nr 1 

Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy   

w rodzinie 

Zadania realizowane  

w ramach celu 
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację zadania 
Termin realizacji  

prowadzenie działań 

profilaktyczno-edukacyjnych 

skierowanych do mieszkańców 

powiatu łańcuckiego w zakresie 

zjawiska przemocy  

w rodzinie 

PCPR 

OPS-y 

2015-2020 

poszerzanie wiedzy na temat 

skutków przemocy w rodzinie 

 

PCPR 

OPS-y 

2015-2020 

prowadzenie działań o 

charakterze profilaktyczno-

edukacyjnym skierowanych do 

rodziców 

 

PCPR 

OPS-y 

Pedagodzy szkolni 

2015-2020 

 

Cel szczegółowy nr 2 

Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w tym będącej w sytuacji przemocy domowej 

Zadania realizowane  

w ramach celu 
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację zadania 
Termin realizacji  

wspieranie rodzin, udzielanie 

ustawowej pomocy, w tym ze 

szczególnym  uwzględnieniem 

pracy socjalnej 

PCPR 

OPS-y 

 

2015-2020 

rozwijanie systemu wsparcia dla 

rodzin w kryzysie 

 

PCPR 

OPS-y 

2015-2020 

wspieranie rodzin we 

wzmacnianiu i odzyskaniu 

PCPR 2015-2020 
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zdolności do prawidłowego 

funkcjonowania poprzez: 

 pracę socjalną 

 poradnictwo rodzinne 

 poradnictwo prawne 

 poradnictwo 

psychologiczne 

 poradnictwo 

pedagogiczne. 

 

OIK 

 

Cel szczegółowy nr 3 

Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym z problemami opiekuńczo-wychowawczym                              

i zagrożonych przemocą 

 

Zadania realizowane  

w ramach celu 
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację zadania 
Termin realizacji  

monitorowanie środowisk 

zagrożonych przemocą domową 

przy współpracy wszystkich 

instytucji działających na rzecz 

pomocy rodzinie 

 

PCPR 

OPS-y 

PPP 

2015-2020 

skoordynowana i kompleksowa 

pomoc ze strony wszystkich 

instytucji i organizacji 

działających na rzecz 

zapobiegania przemocy  

w rodzinie 
 

PCPR 

OPS-y 

2015-2020 

zapewnienie poradnictwa 

specjalistycznego w ramach 

działalności Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej  

( bezpłatne porady: socjalne, 

prawne, psychologiczne, 

pedagogiczne) 
 

PCPR 

OIK 

2015-2020 

współpraca z Ośrodkami 

Pomocy Społecznej, Sądem, 

Poradnią Psychologiczno –

Pedagogiczną, w zakresie 

pomocy rodzinom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej 

 

PCPR 

OPS-y 

Sąd  

PPP 

2015-2020 
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Cel szczegółowy nr 4 

Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich 

Zadania realizowane  

w ramach celu 
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację zadania 
Termin realizacji  

wspieranie programów 

profilaktycznych i edukacyjnych 

wspierających wychowanie 

dzieci i młodzieży, 

 

PCPR 

OPS-y 

2015-2020 

wspieranie inicjatyw służących 

budowaniu prawidłowych 

postaw rodzicielskich, 

PCPR 

OPS-y 

2015-2020 

propagowanie i inicjowanie 

działań przygotowujących do 

prawidłowego wychowywania  

dzieci 

 

PCPR 

OPS-y 

2015-2020 

wspieranie rodzin zagrożonych 

dysfunkcjami: 

 zapewnienie wsparcia 

dla rodziców mających 

problemy wychowawcze z 

dziećmi 

 zapewnienie wsparcia 

dla dzieci mających problemy 

wychowawcze i edukacyjne 

 

PCPR 

OIK 

OPS-y 

2015-2020 

 

Cel szczegółowy nr 5 

Zapewnienie usług poradniczych, wspierających i edukacyjnych dla wszystkich rodzin 

Zadania realizowane  

w ramach celu 
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację zadania 
Termin realizacji  

kierowanie członków rodziny do 

korzystania z innych usług 

lokalnych, 

 

PCPR 2015-2020 

rozwijanie lokalnej 

infrastruktury informacyjnej, 

edukacyjnej i terapeutycznej 

wspomagającej rodzinę  

PCPR 2015-2020 
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w rozwiązywaniu problemów 

społecznych, 

 

konsolidacja podmiotów 

działających w społeczności 

lokalnej na rzecz rozwoju                   

i prawidłowego funkcjonowania 

rodzin, 

 

PCPR 

OPS-y 

2015-2020 

budowanie sieci współpracy  

z podmiotami działającymi na 

rzecz dziecka i rodziny, 

zwłaszcza w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

domowej 

 

PCPR 

OPS-y 

Policja 

Sąd 

2015-2020 

4. Adresaci programu 

 Rodziny dotknięte przemocą: 

- ofiary przemocy 

- sprawcy przemocy 

 Rodziny niewydolne wychowawczo, niezaradne życiowo 

 Dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym 

 Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i niedostosowane społecznie 

 Przedstawiciele władz lokalnych, instytucji i służb pracujących na rzecz dzieci 

i rodzin 

5. Realizatorzy programu 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 

 Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu łańcuckiego 

 Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie 

 Sąd Rejonowy w Łańcucie 

 Prokuratura Rejonowa w Łańcucie 

 Szkoły i inne placówki oświatowe 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie  
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6. Oczekiwane efekty realizacji programu 

 zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy                 

w rodzinie, 

 zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie, 

 podniesienie poziomu świadomości wśród mieszkańców powiatu łańcuckiego na temat 

zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie, 

 zapewnienie należytej opieki dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej, 

 poprawa funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej w pełnieniu swoich zadań, 

 wzmocnienie rodziny w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi, 

 rozwój wiedzy i umiejętności rodziców w prawidłowym funkcjonowaniu, 

 pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów wynikających z sytuacji kryzysowej, 

 koordynacja działań służb i organizacji działających na rzecz pomocy dziecku 

 i rodzinie, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, 

 wzrost świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania wsparcia i pomocy 

ze strony instytucji i organizacji pozarządowych na ternie powiatu, 

 wzrost poczucia bezpieczeństwa osób zagrożonych przemocą. 

7. Monitoring i sprawozdawczość  

Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie corocznie na podstawie 

sprawozdania składanego Radzie Powiatu Łańcuckiego przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, które będzie obejmowało zakres wykonania poszczególnych zadań przypisanych 

wszystkim podmiotom odpowiedzialnym za realizację Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Program 

będzie ewaluowany przez cały okres jego realizacji i w miarę potrzeby będzie modyfikowany. 

8. Podsumowanie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie odpowiada między innymi za 

koordynację i efektywne działania wszelkich instytucji zajmujących się wsparciem rodziny 

oraz działających na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej.  



    Powiatowy Program Profilaktyczny 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 
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Powiatowy Program Profilaktyczny zakłada tworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla 

dzieci, rodzin a przede wszystkim ofiar przemocy w rodzinie. Głównym celem programu jest 

zmniejszenie skali przemocy w rodzinie w powiecie łańcuckim poprzez podejmowanie 

działań profilaktycznych w rodzinach z tzw. grupy ryzyka. Istotnym jest podejmowanie 

kompleksowych działań mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy ofiarom, jak 

również promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  

w rodzinach zagrożonych przemocą domową. W celu osiągnięcia zamierzonych celów 

szczegółowych w realizację programu będą włączone różne instytucje, placówki i organizacje 

pozarządowe, które swoimi działaniami wspierają osoby i rodziny doświadczające przemocy 

domowej.  

Zakładając, że realizacja niniejszego programu będzie stanowiła wspólny strategiczny 

plan działań wobec problemu przemocy w rodzinie i będzie przebiegać wielopoziomowo we 

wszystkich instytucjach i organizacjach zobligowanych, oczekuje się, iż przyczyni się on do 

usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, ograniczenia zjawiska przemocy  

i towarzyszących mu innych zjawisk patologicznych oraz poprawy kondycji rodzin. 

Program ma charakter otwarty i będzie systematycznie aktualizowany w miarę 

pojawiających sie potrzeb. W lokalnym systemie działań w obszarze rozwiązywania 

problemów społecznych rodziny należy brać pod uwagę udział innych podmiotów i instytucji. 

Tak rozumiany program stanowi pełne i kompleksowe ujęcie systemu wsparcia i pomocy dla 

rodzin a zwłaszcza ofiar przemocy domowej. 

 


