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WPROWADZENIE    

1.  

Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, spełniającym określone funkcje 
względem niego, w tym m.in. zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa, miłości, przynależności, szacunku i uznania. 
Przekazuje obowiązujące w społeczeństwie normy i wzorce zachowań oraz wartości. Rodzina kształtuje człowieka 
i przygotowuje go do życia  w społeczeństwie. Są jednak rodziny, które nie wywiązują się ze swoich zadań. 
Zamiast poczucia bezpieczeństwa jest strach i niepewność, zamiast miłości – ból i cierpienie, zamiast szacunku 
i uznania – ośmieszanie i upokarzanie. Rodzina, która powinna być oparciem dla człowieka staje się źródłem zła, 
traumatycznych doświadczeń i przeżyć, spowodowanych przemocą. 

Przemoc dotyka rodziny o różnym statusie społecznym. Nie tylko alkoholik jest sprawcą przemocy, coraz 
częściej osoby dobrze wykształcone, majętne, zajmujące prestiżowe stanowiska, lubiane i szanowane przez innych, 
zadają ból i cierpienie swoim najbliższym. 

Z uwagi na dużą skalę występowania przemocy w rodzinie, jak również na jej dewastacyjny charakter 
w wymiarze jednostkowym jak i społecznym, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest jednym z zadań polityki 
społecznej, realizowanym na różnych poziomach życia publicznego w Polsce. 

System przeciwdziałania przemocy w Polsce określa Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2020, poz.218 z późn, zm.), która m. in. wskazuje jednostkom samorządu 
terytorialnego oraz organom administracji rządowej zadania do realizacji, określa sposób postępowania z osobą 
doznającą przemocy w rodzinie oraz z jej sprawcą. 

Ustawodawca w art. 6 ust. 2 oraz art. 9 wspomnianej ustawy wyznaczył gminom zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy rodzinie. Stosownie do jej zapisów zadaniem gminy jest tworzenie gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego funkcjonuje zespół interdyscyplinarny ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integrujący i koordynujący działalność na rzecz przeciwdziałania 
przemocy. 

Zespół Interdyscyplinarny w Stanisławowie został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Stanisławów nr 
75/2018 z dnia 24 września 2018 r. 

Ustawodawca zobowiązał również gminy do opracowania i realizacji programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

W związku z tym, że realizacja poprzedniego programu dobiega końca wraz z końcem  2020r. konieczne stało 
się opracowanie nowego. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie ma charakter długofalowy. Działania obejmują lata 2021 – 2025. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej 
mogą ulegać zmianom i udoskonaleniom. 

Niniejszy Program wpisuje się w realizację m.in. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na lata 2014-2020 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stanisławów na lata 2016 – 
2021. 

2.   ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE – PODSTAWY TEORETYCZNE 

Przemoc w rodzinie w świetle ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.) to: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 
naruszające prawa lub dobra osobiste osób, 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. 

Przemocą w rodzinie nazywamy każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest 
utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym że: 

-  jest intencjonalna - jest zamierzonym , celowym działaniem człowieka, 

-  jest nakierowana na kontrolowanie - podporządkowanie ofiary, 

-  odbywa się w warunkach nierównowagi sił - sprawca ma i wykorzystuje przewagę 
(fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną) nad ofiarą, 

-  prowadzi do naruszenia podstawowych praw i wolności ofiary, 
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-  powoduje cierpienie oraz naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. 

Ofiarami przemocy w rodzinie są na ogół kobiety i dzieci, rzadko mężczyźni. Kategorią ofiar przemocy, o której 
mówi się nieco rzadziej niż o dzieciach i kobietach, są osoby niepełnosprawne i ludzie starsi. 

 2.1 RODZAJE PRZEMOCY 

Przemoc fizyczna - wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest 
nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie 
otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni. 

Przemoc psychiczna - prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy 
psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe 
krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie. 

Przemoc seksualna - wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb 
seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form 
współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych. 

Przemoc ekonomiczna - prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie 
zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, 
okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka. 

Zaniedbanie - ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki 
i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną). 

2.2 FAZY PRZEMOCY. 

Przemoc rzadko jest incydentem jednorazowym.  Charakterystyczne cechy przemocy 
w rodzinie: 

a) Faza narastania napięcia - zwykle trwa najdłużej; jest to faza, gdy do incydentów przemocy prawie wcale 
nie dochodzi lub są to zachowania nacechowane małą szkodliwością (np. tylko krytyczne uwagi). Jest to okres, 
gdy w sprawcy kumuluje się napięcie. Niejako „zbiera" on w sobie wszelkie trudne sytuacje, emocje, jakie 
przeżywa, a z którymi nie może sobie dać rady. 

b) Faza ostrych incydentów przemocy (wybuchu) - faza trwająca najkrócej; jest   to czas gdy dochodzi do 
gwałtownego wybuchu wszelkich uczuć, najczęściej sprawca  wtedy jest najbardziej agresywny, a ofiara wzywa 
policję na interwencję. Zdarza się, że kobiety będące w związku ze sprawcą już długi okres czasu, znają go tak 
dobrze, że są w stanie przewidzieć, kiedy ta faza się zbliża, czasami nawet niejako ją prowokują, by mieć za 
sobą. Wiedzą bowiem, że po niej nastąpi:  

c) Faza miesiąca miodowego - faza trwająca z różnym natężeniem w zależności od tego co akurat przeżywa 
sprawca, jak długo trwa sama przemoc itp. Jest to faza,w której (po rozładowaniu) sprawca czuje się bardzo 
dobrze i to samo okazuje swoim bliskim - jest czuły, kochający, troszczy się o bliskich, pomaga w domu, kupuje 
prezenty. Próbuje przekonać ofiarę, że teraz będzie inaczej, że to już się nie powtórzy. Ofiara mu wierzy 
i zostaje z nim, odwołuje zeznania. Po jakimś czasie wszystko zaczyna się od nowa. 

Przemoc z czasem się nasila, za każdym razem jest coraz gorzej. Sprawca zwykle zaczyna od uszczypliwej 
uwagi, lekkiego popchnięcia, siarczystego przekleństwa, by po jakimś czasie dopuścić się ciężkiego uszkodzenia 
ciała, wymyślnych psychicznych tortur, trwałego skaleczenia czy zabójstwa. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest wyzwaniem dla każdego, kto z racji wykonywanej profesji, pełnionej 
funkcji czy osobistego bądź zawodowego zaangażowania podejmuje trud przeciwstawienia się ogromowi krzywd, 
jakich doświadcza wiele rodzin w swoich domach. Podejmowanie działań w takich sytuacjach wymaga wiedzyi 
profesjonalnych umiejętności, tak aby skutecznie powstrzymywać sprawców przemocy i nie przyczyniać się do 
pogarszania sytuacji ofiar. 

3.  PODSTAWY PRAWNE PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKU PRZEMOCY W RODZINIE 

Podstawowym dokumentem regulującym działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2020, poz. 218 z późn, zm.). 
Definiuje ona pojęcie przemocy w rodzinie, określa zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy. Określa zasady postępowania wobec osób doznających 
przemocy oraz wobec jej sprawców. 
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Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa dla samorządu gminnego następujące zadania: 
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie, 

- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności 
poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców 
w rodzinach zagrożonych przemocą, 

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

- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Pozostałe akty prawne wspomagające podejmowanie działań na rzecz ofiar przemocy to: 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), 

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

3) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), 

4) Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, 

5) Uchwała Rady Gminy Stanisławów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (uchwalany corocznie), 

6) Uchwała Nr XXXVIII/310/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stanisławowie oraz 
warunków jego funkcjonowania. 

7) Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2021. 

8) Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021. 

4.   DIAGNOZA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA GMINY STANISŁAWÓW 

Gmina Stanisławów jest gminą wiejską o powierzchni 106,4 km2, stanowi 9,1 % powierzchni powiatu 
mińskiego. W jej skład wchodzi 29 miejscowości. Gmina Stanisławów ma 6743 mieszkańców, z czego 50,15 % 
stanowią kobiety, a 49,84 % mężczyźni 

Struktura demograficzna przedstawia się następująco: 

• osoby w wieku produkcyjnym stanowią 62,40 % ogółu populacji i są dominującą grupą wiekową, 

• osoby w wieku poprodukcyjnym to 16,67 % ogółu mieszkańców, 

• osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 20,92 % ogółu mieszkańców. 

Z danych statystycznych pozyskanych z Urzędu Gminy Stanisławów wynika, że na przestrzeni lat 2018 – 
2020 liczba ludności w gminie utrzymuje się na podobnym poziomie. Maleje liczba osób w wieku produkcyjnym 
oraz liczba urodzeń, wzrasta zaś liczba osób w wieku poprodukcyjnym. 

Tabela nr 1 Stan ludności w gminie Stanisławów:  

Rok: 2018  2019 do 30.11.2020  
Liczba ludności  6743 6756 6743  
- w tym kobiety: 3373 3374 3382 
- w tym mężczyźni:  3370 3382 3361 
Ludność w wieku:    
-przedprodukcyjnym 1485 1385 1411 
w tym:  
-dzieci w wieku 0-12 

1060 1044 1058 

-młodzież w wieku 13-17 425 341 353 
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-produkcyjnym  4186 4224 4208 
-poprodukcyjnym 1072 1102 1124 
Urodzenia żywe 77 63 78 
Zgony  74 72 69 
Przyrost naturalny 3 -9 9 

Źródło: Dane statystyczne Urzędu Gminy Stanisławów  

Gmina Stanisławów posiada w swoich zasobach lokale mieszkaniowe, które są przyznawane mieszkańcom 
spełniającym warunki do ich otrzymania. Z danych uzyskanych z Urzędu Gminy Stanisławów wynika, iż 
w zasobach gminy znajdują się 4 budynki, w których znajduje się 12 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 
582,34 m². Trzy budynki zlokalizowane są w Stanisławowie (ulica Szkolna, Zachodnia, Lubelska) i jeden 
w Ładzyniu. Mieszkania w większości są 2 pokojowe z kuchnią. Wszystkie mieszkania posiadają instalacje 
elektryczną, wodno – kanalizacyjną i łazienkę. 

Na terenie gminy Stanisławów zlokalizowanych jest 5 przedszkoli, w tym 2 gminne, 3 niepubliczne oraz jeden 
punkt przedszkolny. W Stanisławowie znajduje się: Przedszkole Gminne w Zespole Szkolnym, Przedszkole 
Niepubliczne „Tęczowa Dolina” oraz Przedszkole Niepubliczne „Raj Malucha”, w Ładzyniu Przedszkole Gminne 
w Zespole Szkolnym, w Pustelniku Przedszkole Prywatne „Promyczek” oraz Punkt Przedszkolny „Dolina 
Muminków”. 

W 2020 r. łączna liczba dzieci w przedszkolach wynosi 224, zaś  w oddziałach przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych 127. 

 W gminie znajdują się trzy Szkoły Podstawowe: w Ładzyniu, Pustelniku                                  
i Stanisławowie, w których w 2020 roku uczy się 674 uczniów (34 oddziały). 

 Na terenie gminy Stanisławów znajdują się obiekty, które zapewniają mieszkańcom  kontakt ze sportem 
i kulturą. Zajęcia sportowe zapewnia Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy Tęcza Stanisławów, zaś 
główną instytucją działającą w obszarze kultury jest Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie. W ramach jego 
struktury działa Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, wraz z filiami w Ładzyniu i w Pustelniku. 
Instytucje te dają mieszkańcom możliwość samorealizacji, rozwoju zainteresowań oraz udziału w różnorodnych 
imprezach kulturalnych i sportowych. 

Opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy Stanisławów zapewnia Centrum Medyczno – Diagnostyczne z filią 
w Stanisławowie i w Pustelniku. 

Gmina posiada również rozbudowany i dobrze działający system pomocy społecznej, którą rodzinie i dziecku 
w gminie świadczy Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie. 

Dla potrzeb Programu opracowano Kartę Diagnostyczo – Statystyczną zawierającą m.in. informacje na temat 
liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej, świadczeń wypłacanych przez GOPS, liczby dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej, rodzin objętych procedurą “Niebieskie karty” oraz osób zgłoszonych do 
GKRPA. Karta diagnostyczna posłuży do analizy danych o rodzinach objętych wsparciem oraz określenia dalszych 
celów pracy z rodziną. 

Tabela nr 2 Karta Diagnostyczo – Statystyczna: 

Wyszczególnienie:  Rok:   
 2018 2019 do 

30.11.2020  
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej  142 126 100 
Liczba osób objętych programem rządowym “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 170 141 115 
Liczba osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 

413 420 402 

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego 540 817 833 
Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego 887 1522 1622 
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 363 394 356 
Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego  21 22 16 
Liczba dzieci korzystających ze stypendiów szkolnych 56 51 27 
Liczba dzieci korzystających z zasiłków szkolnych 4 3 5 
Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia “Dobry start” 910 943 948 
Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego 2 1 1 
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Liczba rodzin którym wydano z Kartę Dużej Rodziny  11 92 29 
Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny 62 229 87 
Liczba osób zgłoszonych do GKRPA w celu zobowiązania do podjęcia leczenia 
odwykowego 

15 11 10 

Liczba rodzin objętych procedurą “Niebieskie Karty” 19 22 22 
Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej  4 1 1 
Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 2 1 0 
Liczba asystentów rodziny  1 1 1 
Liczba rodzin korzystających ze wsparciem asystenta rodziny  18 16 17 
Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny 48 33 29 

Źródło: Dane z GOPS w Stanisławowie  

W ostatnich latach można zauważyć tendencję spadkową liczby osób i rodzin korzystających z pomocy 
społecznej. Niewątpliwie wynika z realizowanych programów rządowych wspierających rodziny. W 2018 r. liczba 
osób objętych pomocą społeczną stanowiła 5,38 % ogółu mieszkańców gminy Stanisławów, w 2019 r. - 4,05 % zaś 
do 30.11.2020 r. - 3,02 %. 

Analizując przyczyny przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w latach 2018 – 2020 należy stwierdzić, że 
najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc społeczną w roku 

2018 było ubóstwo (66 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (55 rodzin) oraz niepełnosprawność (40 rodzin) 
w 2019 była długotrwała lub ciężka choroba (58 rodzin), ubóstwo (51 rodzin) oraz bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (45 rodzin) zaś w 2020 r. najwięcej rodzin 
ubiegało się o pomoc z powodu niepełnosprawności (46 rodzin), ubóstwa (44 rodziny) oraz długotrwałej i ciężkiej 
choroby (41 rodzin). 

Tabela nr 3 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz powód przyznania pomocy: 

 Wyszczególni
enie:  

  2018  2019  Do 30. 11.2020 

 Liczba 
rodzin  

Liczba osób w 
rodzinach  

Liczba rodzin  Liczba osób w 
rodzinach  

Liczba rodzin  Liczba osób w 
rodzinach  

Rodziny ogółem, w 
tym: 

142 363 126 274 100 204 

Rodziny z dziećmi 65 265 44 185 38 140 
Rodziny niepełne  19 64 13 42 14 43 
       
Powód przyznania 
pomocy 

 Liczba 
rodzin:  

  

 2018 r. 2019 do 30.11.2020   
ubóstwo  66 51 44  
bezrobocie  37 18 11  
niepełnosprawność 40 41 46  
długotrwała lub 
ciężka choroba 

55 58 41  

potrzeba ochrony 
macierzyństwa lub 
wielodzietność 

39 12 8  

przemoc w rodzinie 9 20 7  
bezradność w 
sprawach opiekuńczo 
wychowawczych i 
prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego 

39 45 33  

trudności w 
przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 

0 2 3  

alkoholizm 37 24 17  
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narkomania 1 1 1  

Źródło: Dane z GOPS w Stanisławowie  

 Z powyższych danych  wynika, że w 2019 roku nastąpił znaczny wzrost liczby rodzin z problemem 
bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny posiadające 
problem opiekuńczo - wychowawczy mogą otrzymać pomoc w formie asystenta rodziny. Asystent prowadzi pracę 
z rodziną poprzez realizację planu pracy we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem 
socjalnym. Wspieranie rodziny powinno polegać w szczególności na analizie sytuacji rodziny i środowiska 
rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych rodziny, a także w poprawie sytuacji życiowej rodziny – zwłaszcza w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 
psychologicznych, wychowawczych oraz wspieraniem aktywności społecznej rodziny, udzielanie pomocy 
w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowaniu do udziału w zajęciach 
grupowych mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 
psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Wsparciem asystenta rodziny szczególnie obejmuje się rodziny z małoletnimi 
dziećmi, w których występuje problem przemocy w rodzinie czy uzależnienia od alkoholu. 

 Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacja każdej rodziny zależy przede wszystkim                            od pozycji 
na rynku pracy dorosłych jej członków oraz od warunków materialnych tej rodziny. Z danych pochodzących 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim wynika, że stopa bezrobocia w roku 2020 wzrosła o 1,4 % 
w stosunku do roku 2019. Znaczącą grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne tj. 
pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy, w okresie ostatnich 
2 lat. Utrzymywanie się długiego okresu pozostawania bez pracy stanowi jeden z głównych czynników ryzyka 
nasilania się problemów alkoholowych i zaburzeń o charakterze niedostosowania społecznego, co w konsekwencji 
może prowadzić do zachowań agresywnych i przemocy w rodzinie. Związane z tym osłabienie funkcji opiekuńczo 
– wychowawczej rodziny w sposób szczególny naraża dzieci na poszukiwanie alternatywnych, w tym 
destrukcyjnych form aktywności, związanych ze spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 
Nawet krótki okres bezrobocia nie pozostaje bez wpływu na kondycję psychiczną osób dotkniętych tym 
problemem. 

  

Tabela nr 4. Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Stanisławów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Mińsku Mazowieckim w okresie 2019 – 30.11.2020. 

Rok: 2019 do 30.11.2020  

Stopa bezrobocia 4,8% 6,2% 
Bezrobotni ogółem 109 132 
Osoby bez kwalifikacji zawodowych 35 53 
 Wykształcenie  
Wyższe  15 13 
Średnie  39 53 
Zawodowe  30 33 
Gimnazjalne i poniżej  25 33 
 Płeć   
Kobiety  58 65 
Mężczyźni  51 67 
 Wiek   
Do 25 r. ż. 15 20 
Od 25 do 54 r. ż. 71 91 
Powyżej 54 r. ż. 23 21 
         Czas pozostawania bez pracy   
Długotrwale bezrobotne 58 60 
Do 6 miesięcy 41 49 
Od 6 do 12 miesięcy  13 29 
Od 12 do 24 miesięcy  29 15 
Powyżej 24 miesięcy  26 39 
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 Oferty pracy   
Liczba ofert pracy 100 131 
Liczba podjęć pracy 78 76 

Źródło: Dane Statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim. 

Tabela nr 5. Formy aktywizacji i liczba osób bezrobotnych mieszkańców gminy Stanisławów:  

Formy aktywizacji 2019 r. do 30.11.2020 r. 
Staże zawodowe 5 osób 9 osób 
Szkolenia 1 osoba - 
Prace interwencyjne 4 osoby 4 osoby 
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 5 osób 2 osoby 
Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 osoby 4 osoby 
Podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie 
skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 

2 osoby - 

Inne (m.in. refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za 
skierowane osoby bezrobotne do 30 roku życia) 

1 osoba - 

Źródło: Dane Statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim. 

Na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Stanisławów został powołany Zespół 
Interdyscyplinarny. Zespół to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom 
lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na 
rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca 
instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez: 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu 
zjawisku, 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 
lokalnym, 

-  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Tabela nr.6. Realizacja zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w Stanisławowie w okresie 2019 – 30.11.2020. 

Rok:  2018 2019  do 30.11.2020 
Liczba spotkań ZI 11 9 15 
Liczba  wszczętych w danym roku procedur „Niebieskie Karty” 15 11 14 

Kobiety: 13 Kobiety:5 Kobiety:12 Liczba dorosłych osób doświadczających przemocy w rodzinie  
Mężczyźni:2 Mężczyźni: 4 Mężczyźni:1 

Liczba dzieci doświadczających przemocy w rodzinie 17 5 8 
Kobiety: 0 Kobiety: 2 Kobiety: 1 Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie 
Mężczyźni: 15 Mężczyźni: 9 Mężczyźni:1 6 

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie nadużywająca alkoholu 10 6 7 
Liczba powołanych grup roboczych do pracy z rodziną 9 7 7 
Liczba posiedzeń grup roboczych 24 28  
Liczba sporządzonych Niebieskie Karty C 12 11 11 
Liczba sporządzonych Niebieskie Karty D 10 8 17 
Liczba zakończonych procedur w rodzinach z uwagi na ustanie 
przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 
dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu planu pomocy 

7 13 12 

Liczba zakończonych procedur w rodzinach z uwagi na 
rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań 

1 1 3 

Źródło: Dane z Zespołu Interdyscyplinarnego w Stanisławowie. 

 Niepokojący jest fakt, że wśród osób poszkodowanych w wyniku przemocy w dużej mierze są to nie tylko 
kobiety, ale i dzieci. Przemoc w rodzinie pozbawia dziecko wszystkich podstawowych potrzeb: ciepła, 
bezpieczeństwa, miłości. Przemoc nie pozostaje bez wpływu na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci. 
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Doświadczanie przemocy może powodować szereg problemów natury fizycznej, psychicznej, jak i problemów 
dotyczących zachowania się dzieci oraz ich funkcjonowania wśród ludzi. 

 Zjawisko przemocy w rodzinie w nierozłączny sposób wiąże się z problemem alkoholowym występującym 
w rodzinach. Według danych statystycznych Zespołu Interdyscyplinarnego w Stanisławowie większość sprawców 
fizycznego lub psychicznego znęcania się nad członkami rodziny działa pod wpływem alkoholu. Działania 
informacyjne w skali całego kraju oraz lokalne, w tym cykliczne kampanie „Reaguj na przemoc” przyczyniają się 
do zwiększenia wśród ofiar i świadków przemocy świadomości dotyczącej poznania swoich praw oraz nazw 
i adresów instytucji pomocowych. 

 Na terenie gminy Stanisławów od kilku lat ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych utrzymuje się 
na podobnym poziomie. Obecnie funkcjonuje 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży oraz 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży. 

 Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2277 z późn. zm.), oraz przepisy prawa miejscowego tj. Uchwała Nr XXXVIII/307/2018 Rady Gminy 
Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Stanisławów oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
na terenie Gminy Stanisławów, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 
3 września 2018 r. pod pozycją 8354. 

Prawidłowość korzystania z zezwoleń sprawdzana jest poprzez kontrole punktów sprzedaży prowadzone przez 
upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie. 

Zadania Komisji: 

- inicjowanie działań dotyczących realizacji Programu, 

-współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 

- prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, - podejmowanie 
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w stosunku do osoby uzależnionej od alkoholu 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym: 

• motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego, 

•udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

• kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na specjalistyczne badania diagnostyczne (diagnoza choroby), 

• kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

• udział w postępowaniu sądowym. 

• wydawanie opinii o zgodności z uchwałą Rady Gminy Stanisławów lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu, 
zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

• prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń zgodnie z zapisami ustawy, 

• udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

Działając na podstawie art. 25 i 26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Komisja podejmowała czynności związane z procedurą zobowiązania do 
podjęcia leczenia odwykowego. W 2020 roku do GKRPA wpłynęło 10 podań o podjęcie działań wobec osób 
nadużywających alkoholu, łącznie Komisja prowadziła 20 postępowań. Członkowie Komisji prowadzili ze 
zgłoszonymi rozmowy motywujące do leczenia odwykowego, kierowali osoby odmawiające współpracy w tym 
zakresie na badanie biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania 
rodzaju zakładu leczenia odwykowego (3 wnioski) oraz kierowali do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 
wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego (3 wnioski). 

Członkowie Komisji uczestniczyli w 5 postępowaniach sądowych o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego, a także w ramach obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
wzięli udział w pracach 11 grup roboczych powołanych przez Zespół Interdycyplinarny, dotyczących rodzin, 
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w których obok przemocy występuje problem nadużywania alkoholu przynajmniej przez jednego z członków 
rodziny. 

Komisja wydała 3 opinie o zgodności z uchwałą Rady Gminy Stanisławów lokalizacji punktów sprzedaży 
alkoholu, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W związku z pandemią covid – 19, w 2020 r. Komisja nie przeprowadzała kontroli punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych. 

Tabela 7: Realizacja zadań GKRPA w Stanisławowie w latach 2018 – 2020 (do 30.11.2020.) 

Rok:  2018 2019 do 30.11.2020r. 
Liczba prowadzonych postępowań w danym roku. 28 27 20 
Liczba osób zgłoszonych do GKRPA w celu zobowiązania do 
podjęcia leczenia odwykowego. 

15 11 10 

Ilość wniosków skierowanych do Sądu o zobowiązanie do 
podjęcia leczenia odwykowego. 

6 3 3 

Ilość osób zmotywowanych przez GKRPA do leczenia 
odwykowego. 

8 7  8 

Liczba zaopiniowanych wniosków przedsiębiorców ubiegających się 
o zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

1 1 3 

Kontrola punktów sprzedaży 10 6 0 
Liczba grup roboczych, w skład których powołano członka 
GKRPA. 

10 6 7 

Źródło: Dane z GKRPA w Stanisławowie. 

Rodziny z gminy Stanisławów borykające się z problemem uzależnień lub przemocy w rodzinie, mogą otrzymać 
wsparcie w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami psychospołecznymi mieszczącym się w budynku 
Urzędu Gminy Stanisławów. Punkt konsultacyjny pełni bardzo ważną rolę w lokalnym systemie pomocy. 
Psycholodzy prowadzą porady indywidualne dla: 

- osób uzależnionych, 

- osób, u których istnieje ryzyko nawrotu alkoholizmu i zjawiska narkomanii, 

- współmałżonków i partnerów osób uzależnionych, 

- osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc w rodzinie, 

- osób w kryzysie emocjonalnym, a także konsultacje dla nastolatków uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych i ich rodzin. 

 Mieszkańcy gminy Stanisławów chętnie korzystają ze wsparcia psychologicznego. W roku 
2018 psycholodzy przeprowadzili łącznie 256 konsultacji dla 69 osób, w roku 2019 - 247 konsultacji dla 72 osób, 
zaś do dnia 30 listopada 2020 r. - 404 indywidualne sesje z 68 osobami. Prowadzili również warsztaty dla kobiet 
współuzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie, warsztaty terapeutyczne dla seniorów, terapię dla 
par, warsztaty dla rodziców z zakresu kompetencji wychowawczych. Z uwagi na pandemię Covid-19 w roku 
2020 nie prowadzono warsztatów w szkołach. Dwa razy w miesiącu, psycholog pełni dyżur w Zespole Szkolnym 
w Stanisławowie. 

 Do głównych zadań Punktu Konsultacyjnego należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności: 

- rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta, 

- prowadzenie interwencji kryzysowej, 

- motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia 
uzależnienia od alkoholu, kierowanie do specjalistycznego leczenia, 

- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzorca 
picia, 

- udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym, 

- udzielanie pomocy młodzieży upijającej się i ich rodzinom, 

- prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi, 

Id: 1F53A262-A64C-4C0F-8FDB-E094CE7DE450. podpisany Strona 11



- rozpoznanie zjawiska przemocy, udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy, 

- motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii, 

- prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, 

- gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy. 

Powyższe zadania realizowane są przez: 

- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- psychologa ds. uzależnienia i współuzależnienia, 

- psychologa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Bardzo ważną rolę w zakresie działań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemu uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie pełnią również: 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, 

- Komisariat Policji w Stanisławowie, 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie, 

- Zespół Interdyscyplinarny w Stanisławowie, 

- placówki oświatowe działające na terenie gminy Stanisławów, 

- Ośrodek Zdrowia w Stanisławowie i w Pustelniku , 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, 

- Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, 

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim, 

- Poradnia Leczenia Uzależnień w Mińsku Mazowieckim. 

5. ANALIZA SWOT 

 Przeprowadzona na potrzeby niniejszego dokumentu analiza SOWT posłużyła identyfikacji mocnych 
i słabych stron lokalnego systemu wspierania rodziny oraz szans i zagrożeń, jakie przed nimi stoją. Pozwoliła 
również oszacować potencjał jakim gmina dysponuje oraz określić stopień w jakim posiadane zasoby odpowiadają 
potrzebom i oczekiwaniom rodzin. 

MOCNE STRONY: SŁABE STRONY: 
- dobre rozeznanie środowiska lokalnego m.in. przez 
pracowników GOPS, dzielnicowego,  
- ścisła współpraca instytucji działających na rzecz 
przeciwdziałania przemocy rodziny, 
- doświadczenie, wiedza i kwalifikacje pracowników 
instytucji działających na rzecz przeciwdziałania 
przemocy rodziny, 
- zapewnienie szkoleń członkom Zespołu 
Interdyscyplinarnego i grup roboczych  
- zatrudnianie asystenta rodziny, 
- baza instytucji wspierających rodzinę w szczególności: 
Urząd Gminy, GOPS, Komisariat Policji, placówki 
oświatowe, placówki ochrony zdrowia, organizacje 
pozarządowe, GOK, 
- sprawnie działający Zespół Interdyscyplinarny, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny oraz grupa 
samopomocowa AA. 
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- brak grupy wsparcia dla osób 
współuzależnionych/doświadczających 
przemocy,  
- zbyt mała aktywność i gotowość ze strony 
społeczności lokalnej do współpracy, 
- brak wolontariatu, 
- brak świetlic środowiskowych na wsiach, 
- niewystarczająca ilość propozycji spędzania 
wolnego czasu oraz socjoterapii dla młodzieży 
zagrożonej, 
- brak żłobków publicznych, 
- brak środków na poszerzenie oferty wsparcia 
rodziny. 
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-prowadzenie warsztatów dla osób doświadczających 
przemocy i współuzależnionych, 
-prowadzenie warsztatów kompetencji 
wychowawczych, 
- wsparcie gminy dla działań  w obszarze sportu dzieci i 
młodzieży, 
- szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych,  
- realizacja programów profilaktycznych, 
- realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w 
domu”, 
- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020, 
- budowa przedszkoli, nowoczesnych boisk i sal 
gimnastycznych, 
- bezpłatny dostęp do poradnictwa psychologicznego i 
prawnego,  
- dobra współpraca z instytucjami działającymi na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym z Sądem 
Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, PCPR, OIK,    
- prowadzenie przez gminę Klubu Senior +. 
SZANSE: ZAGROŻENIA: 
- zwiększająca się świadomość społeczna, w tym dzieci 
i młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat 
problemów uzależnień i przemocy, 
-zmiana mentalności społecznej w kwestii postrzegania 
rodzin dysfunkcyjnych, 
- wzrost świadomości i umiejętności korzystania przez 
rodziny z różnych form wsparcia, 
- stałe podwyższanie    kwalifikacji    pracowników 
systemu pomocy społecznej, 
- polityka państwa przyjazna rodzinom, 
-wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami 
działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, 
-większa aktywność organizacji pozarządowych, 
- rozwój kompetencji rodzicielskich, 
- wzrost aspiracji edukacyjnych rodziców i dzieci. 
- utworzenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie i uzależnieniem. 

- uzależnienie rodzin od pomocy społecznej i 
dziedziczenie ubóstwa, 
- zanik więzi, tradycji rodzinnych, „pęd życia”, 
- zaniedbywanie obowiązków opiekuńczo – 
wychowawczych przez rodziców, 
- wzrost tendencji do rozpadu rodziny i 
indywidualizacji życia, 
- brak zaplecza lokalowego na placówki 
wsparcia dziennego, 
- wypalenie zawodowe pracowników, 
- zagrażające i aspołeczne formy spędzania 
wolnego czasu przez młodzież i dzieci. 
- obniżenie wieku inicjacji alkoholowej 

6. CELE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021 -2025. 

Cel główny programu: 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności 
i skuteczności profesjonalnej pomocy. 

Cele szczegółowe: 

1. Rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

2. Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

3. Podejmowanie działań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie. 

4. Rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie. 
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Cel szczegółowy 1: 
Rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

Działania:  Realizatorzy:  Sposób realizacji: Harmonogram 
realizacji: 

Wskaźniki realizacji: 

1. Diagnozowanie zjawiska 
przemocy w rodzinie na terenie 
gminy Stanisławów. 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
 w Stanisławowie 

1.Opracowanie narzędzi badawczych (ankiety i 
innej), przeprowadzenie badań, opracowanie i 
analiza ich wyników 

2021 – 2025 
(jedna diagnoza 
rocznie) 

- liczba opracowanych diagnoz  

2. Podniesienie poziomu wiedzy  
i świadomości mieszkańców 
gminy na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie; zmiana 
postrzegania przez nich 
problemu przemocy w rodzinie. 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Stanisławowie 
- Zespół 
Interdyscyplinarny 
w Stanisławowie 
-Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych  
w Stanisławowie 
-placówki oświatowe z 
terenu gminy 
Stanisławów 

1. Przygotowanie materiałów informacyjnych 
(ulotek, plakatów) i umieszczenie ich  w 
miejscach ogólnie dostępnych. 
2. Przygotowanie informacji i umieszczenie jej 
na stronie internetowej gminy. 
3. Zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej. 
 4. Współpraca z  Klubem Senior + w 
Stanisławowie  w zakresie edukowania osób 
starszych na temat zjawiska przemocy w 
rodzinie  oraz przysługujących praw osobom 
starszym oraz informowanie  o możliwości 
uzyskania  pomocy  i wsparcia. 
5. Organizacja festynów integracyjno- 
edukacyjno- profilaktycznych dla 
mieszkańców gminy Stanisławów. 
6. Działalność  Punktu Konsultacyjnego w 
gminie Stanisławów w szczególności w 
sprawach: związanych z uzależnieniami, 
problemami wychowawczymi z dziećmi, 
trudnościami życia codziennego, kryzysami 
małżeńskimi.  

2021 – 2025 
(praca ciągła) 

-liczba materiałów informacyjnych 
-liczba artykułów w prasie lokalnej 
- liczba wydanych broszur/ulotek 
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3. Prowadzenie edukacji służącej 
wzmocnieniu opiekuńczych  i 
wychowawczych kompetencji 
rodziców. 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Stanisławowie 
- Zespół 
Interdyscyplinarny 
w Stanisławowie 
-Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych w 
Stanisławowie 
-placówki oświatowe z 
terenu gminy 

1. Organizacja pogadanek, warsztatów oraz 
spektakli profilaktycznych. 

2021 – 2025 
(praca ciągła) 

-liczba szkoleń, warsztatów  

4. Prowadzenie edukacji dzieci i 
młodzieży z zakresu 
rozwiązywania konfliktów bez 
użycia przemocy, radzenia sobie  
z agresją i stresem. 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Stanisławowie 

1. Szeroko rozumiana praca socjalna.  
2. Udzielanie indywidualnych konsultacji 
porad 

2021 – 2025 
(praca ciągła) 

- liczba rodzin objętych pracą 
socjalną  w związku z trudnościami 
opiekuńczo - wychowawczymi.  
 - liczba rodzin objętych wsparciem 
asystenta rodziny 

5. Integracja rodzin.  -Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Stanisławowie 
-organizacje pozarządowe 

1. Organizacja i wspieranie przedsięwzięć 
umożliwiających rodzinie wspólne spędzanie 
wolnego czasu 

2021 – 2025 
(jeden rocznie 
piknik z okazji 
dnia dziecka i 
jedno spotkanie 
mikołajkowe) 

- liczba przedsięwzięć  
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Cel szczegółowy 2: 

Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie 
Działania: Realizatorzy:  Sposób realizacji: Harmonogram 

realizacji: 
Wskaźniki realizacji: 

1. Udzielenie pomocy i wsparcia 
osobom doznających przemocy 
w rodzinie. 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Stanisławowie 
- Zespół 
Interdyscyplinarny 
 w Stanisławowie 
-Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych  
w Stanisławowie 
- Komisariat Policji 
w Stanisławowie 
- Punkt konsultacyjny 
w Stanisławowie 
- placówki oświatowe z 
terenu gminy 
- placówki ochrony 
zdrowia z terenu gminy 

1.Podejmowanie interwencji w rodzinie  
dotkniętej przemocą- procedura „Niebieskie 
Karty”.  
2. Diagnozowanie sytuacji rodziny dotkniętej 
przemocą 
3. Udzielanie pomocy socjalnej, prawnej, 
psychologicznej, terapeutycznej  
4. Udzielanie informacji na temat istniejących 
form pomocy.  
5. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie  poprzez 
kierowanie do całodobowych ośrodków  
wsparcia oraz pomoc prawna w działaniach 
separujących ofiarę od sprawcy przemocy.  
6. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w 
związku z przemocą w rodzinie z uwagi na 
zagrożenie życia i zdrowia.   

2021 – 2025 
(praca ciągła) 

- liczba interwencji.  
 -liczba prowadzonych procedur 
„Niebieskie Karty”, 
 - liczba osób którym udzielono pomocy, 
 - liczba osób, którym udzielono 
informacji,  
 - liczba osób doznających przemocy w 
rodzinie, które zostały umieszczone w 
ośrodku wsparcia, 
 - liczba dzieci, które zostały odebrane z 
rodziny i umieszczone u innej 
niezamieszkującej wspólnie osoby 
najbliższej lub placówce opiekuńczo 
wychowawczej.  

2. Wspieranie i rozwijanie 
podmiotów, które udzielają 
pomocy osobom doznającym 
przemocy w rodzinie.  

Zespół 
Interdyscyplinarny 
 w Stanisławowie  

1. Dalsza działalność Zespołu 
Interdyscyplinarnego grup roboczych. 

2021 – 2025 
(praca ciągła) 

- liczba posiedzeń Zespołu 
Interdyscyplinarnego,  
 - liczba posiedzeń grup roboczych,    

3. Monitorowanie sytuacji 
rodziny dotkniętej przemocą.  

Zespół 
Interdyscyplinarny  
w Stanisławowie  

Systematyczne wizyty w środowisku.   2021 – 2025 
(praca ciągła) 

- liczba zakończonych procedur 

4. Rozpowszechnianie 
informacji o instytucjach, 
osobach i możliwościach 
udzielenia pomocy w 
środowisku lokalnym.  

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Stanisławowie 
- Zespół 
Interdyscyplinarny 
w Stanisławowie 
-Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

1. Przygotowanie materiałów informacyjnych 
(ulotek, broszur, plakatów) i umieszczenie ich 
w miejscach ogólnie dostępnych. 
2. Przygotowanie informacji i umieszczenie 
jej na stronie internetowej Urzędu Gminy i 
GOPS, 
3. Umieszczanie informacji w prasie lokalnej.  

2021 – 2025 
(praca ciągła) 

-liczba materiałów informacyjnych 
-liczba artykułów w prasie lokalnej 
- liczba wydanych broszur/ulotek 
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Problemów 
Alkoholowych  
w Stanisławowie 
- Komisariat Policji 
w Stanisławowie 
- Punkt konsultacyjny 
w Stanisławowie 
- placówki oświatowe z 
terenu gminy 
- placówki ochrony 
zdrowia z terenu gminy 
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Cel szczegółowy 3: 

Podejmowanie działań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie 
Działania: Realizatorzy:  Sposób realizacji: Harmonogram 

realizacji : 
Wskaźniki realizacji  

1. Upowszechnianie informacji o 
konsekwencjach prawnych 
stosowania przemocy oraz 
możliwości uzyskania pomocy. 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Stanisławowie 
- Zespół 
Interdyscyplinarny 
w Stanisławowie 
-Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych  
w Stanisławowie 
- Komisariat Policji 
w Stanisławowie 
- Punkt konsultacyjny 
w Stanisławowie 
- placówki oświatowe z 
terenu gminy 
- placówki ochrony 
zdrowia z terenu gminy 

1. Przygotowanie materiałów 
informacyjnych i ich udostępnianie.   

2021 – 2025 
(praca ciągła) 

- liczba przygotowanych i 
udostępnionych materiałów 
informacyjnych. 

2. Oddziaływanie psychologiczne i 
terapeutyczne na osoby stosujące 
przemoc. 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Stanisławowie 
- Zespół 
Interdyscyplinarny 
w Stanisławowie 
-Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych  
w Stanisławowie 
- Komisariat Policji 
w Stanisławowie 
- Punkt konsultacyjny 

1. Stosowanie procedury „Niebieskie 
Karty” 
2. Informowanie o konsekwencjach 
stosowania przemocy, o możliwościach 
podjęcia leczenia lub terapii i udziału w 
programach oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie 
3. Kierowanie osób podejrzewanych o 
stosowanie przemocy w rodzinie do udziału 
w programie korekcyjno – edukacyjnych. 
4. Motywowanie osób podejrzewanych o 
stosowanie przemocy w rodzinie  i 
nadużywających alkoholu na leczenie 

2021 – 2025 
(praca ciągła) 

- liczba wszczętych procedur 
„Niebieskie Karty”, 
- liczba osób skierowanych do udziału 
w programie oddziaływań korekcyjno 
– edukacyjnych,  
- liczba osób zmotywowanych do 
podjęcia liczenia odwykowego, 
- liczba osób, wobec których 
skierowano wniosek do sądu o 
zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego,  
-liczba osób, którym udzielono 
pomocy psychologicznej.  
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w Stanisławowie 
- placówki oświatowe z 
terenu gminy 

odwykowe. 
5. Kierowanie do sądu wniosku o 
zobowiązanie do poddania się leczeniu 
odwykowemu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego wobec osób podejrzewanych 
o stosowanie przemocy w rodzinie i 
nadużywających  alkoholu 
6. Udzielanie pomocy psychologicznej 
osobom podejrzewanym o stosowanie 
przemocy w rodzinie i nadużywającym  
alkoholu.  
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Cel szczegółowy 4: 

Rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie 
Działania:  Realizatorzy:  Sposób realizacji: Harmonogram 

realizacji : 
Wskaźniki realizacji  

1.Organizacja profesjonalnych szkoleń, 
podnoszenie wiedzy z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 
osób na co dzień zajmujących się tą 
problematyką, w szczególności nauczycieli, 
pedagogów szkolnych, funkcjonariuszy 
policji, pracowników socjalnych, ochrony 
zdrowia, kuratorów sądowych itd 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Stanisławowie 
- Zespół 
Interdyscyplinarny w 
Stanisławowie 
-Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych w 
Stanisławowie 
- Komisariat Policji 
w Stanisławowie 
- placówki oświatowe 
z terenu gminy 

1. Organizacja i udział w 
szkoleniach.   

2021 – 2025 
(co najmniej raz do 
roku szkolenie lub 
konferencja)  

- liczba szkoleń, konferencji, 
- liczba osób, które będą uczestniczyły w 
szkoleniach i konferencjach  
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7 . ADRESACI PROGRAMU  

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2021 - 2025 skierowany jest do mieszkańców gminy Stanisławów, którzy ze względu na przemoc w rodzinie 
wymagają wsparcia społecznego tj. osób doświadczających  przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc 
w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, przedstawicieli instytucji, organizacji i służb zobowiązanych do 
udzielania pomocy w sytuacji przemocy oraz do społeczności lokalnej. 

8. REALIZACJA PROGRAMU  

 Realizacja Programu jest możliwa wyłącznie przy ścisłej współpracy poszczególnych partnerów 
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W realizację założonych działań zaangażowane będą 
następujące podmioty: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, 

2. Komisariat Policji w Stanisławowie, 

3. Zespół Interdyscyplinarny w Stanisławowie, 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie, 

5. placówki oświatowe na terenie gminy Stanisławów, 

6. placówki ośrodki zdrowia z terenu gminy Stanisławów. 

Sprawne funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie zakłada koordynację i spójność działań, w tym dobry przepływ informacji pomiędzy partnerami – 
jednostką pomocy społecznej, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości instytucjami oświaty.  
Koordynatorem programu będzie  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. 

9. ŻRÓDŁA FINANSOWANIA  

 Działania podejmowane w ramach realizacji Programu, związane z osiąganiem wyznaczonych celów, 
finansowane będą ze  środków budżetu gminy Stanisławów. Możliwym jest również współudział w finansowaniu 
działań ze środków budżetu państwa oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

10. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

W ramach realizacji Programu będą gromadzone informacje, które pozwolą na ocenę postępów, wskażą dalsze 
potrzeby i zrekonstruują działania, które mają dać informację zwrotną, pozwalającą na określenie i wprowadzenie 
dodatkowych zmian w programie. 

Wskazana jest stała współpraca pomiędzy instytucjami w celu zapewnienia najlepszego efektu podjętych 
inicjatyw. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2021 – 2025 jest dokumentem otwartym i długofalowym. Będzie podlegał ewaluacji i monitoringowi 
w zależności od występujących potrzeb rozpoznawanych i ustalanych przez podmioty zajmujące się problemami 
rodziny. Ewaluacja będzie miała charakter usprawniający i wskazujący kierunki ewentualnych zmian w zapisach 
programowych. Pozwoli na sprawdzenie efektywności i skuteczności przyjętych założeń oraz sposobu 
wydatkowania środków przeznaczonych na ich realizację. 

Monitoring pozwoli na analizę i ocenę zebranych informacji i planowanie dalszych działań oraz doskonalenie 
dotychczas ustalonych. 

W terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Stanisławowie przedłoży Radzie Gminy Stanisławów sprawozdanie z realizacji Programu.
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Uzasadnienie

Do zadań własnych gminy, na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) należy w szczególności tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacje gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program na lata 2021-2025 jest kontynuacją działań podjętych w ramach
realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2016-2020. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy
w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy.
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