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WSTĘP 
Przemoc w rodzinie to 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.(za Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie - Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493). 
Badanie zjawiska przemocy w rodzinie jest niezwykle trudnym procesem, ze względu na 
wiele czynników, zarówno kulturowych jak i społecznych, które często nie pozwalają na 
ujawnienie informacji o trudnej sytuacji danej rodziny na zewnątrz. Doświadczanie 
przemocy od osób bliskich wywołuje wiele psychologicznych mechanizmów, które 
sprawiają, że ofiary często usprawiedliwiają sprawców, szukają winy w sobie, rodzinie i 
bardzo często staje się to problemem tzw. czterech ścian, a proces doświadczania 
przemocy jest długotrwały i nieujawniany często przez wiele lat. 
Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że: 
1. Jest intencjonalna. Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 
2. Siły są nierównomierne. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest 
słabsza, a sprawca silniejszy. 
3. Narusza prawa i dobra osobiste. Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza 
podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku 
itd.). 
4. Powoduje cierpienie i ból. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. 
Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 
Przemoc może przybierać różną postać. Wyróżnia się następujące formy przemocy: 
- przemoc fizyczna - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, 
policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie 
przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami 
żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej 
pomocy, itp. 
- przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie 
własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała 
krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i 
ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie 
snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, 
zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp. 
- przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia 
pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. 
- przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot  
i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy 
współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, itp. 
W toku badań dotyczących przemocy domowej zauważono, ze przemoc przebiega 
według pewnego schematu. Wyróżnia się 3 fazy cyklu przemocy w rodzinie: 
1. Faza narastania napięcia. 
W tej fazie sprawca jest napięty i stale poirytowany. Każdy drobiazg wywołuje jego 
złość, często robi awanturę, może zacząć więcej pić, przyjmować narkotyki lub inne 
substancje zmieniające świadomość. Może poniżać ofiarę, poprawiając swoje 



6 

 

samopoczucie. Prowokuje kłótnie i staje się coraz bardziej niebezpieczny. Sprawia 
wrażenie, że nie panuje nad swoim gniewem. Ofiara stara się jakoś opanować sytuację - 
uspokaja go, spełnia wszystkie zachcianki, wywiązuje się ze wszystkich obowiązków. 
Często przeprasza sprawcę. Ciągle zastanawia się nad tym, co może zrobić, aby poprawić 
mu humor, uczynić go szczęśliwym i powstrzymać przed wyrządzeniem krzywdy. 
Niektóre ofiary w tej fazie mają różne dolegliwości fizyczne, jak bóle żołądka, bóle 
głowy, bezsenność, utratę apetytu. Inne wpadają w apatię, tracą energię do życia, lub 
stają się niespokojne i pobudliwe nerwowo. Jest to wynik narastania napięcia, które po 
pewnym czasie staje się nie do zniesienia. 
Zdarza się, że ofiara wywołuje w końcu awanturę, żeby "mieć to już za sobą". 
2. Faza gwałtownej przemocy. 
W tej fazie sprawca staje się gwałtowny. Wpada w szał i wyładowuje się. Eksplozję 
wywołuje zazwyczaj jakiś drobiazg, np. lekkie opóźnienie posiłku. Skutki użytej 
przemocy mogą być różne - podbite oko, połamane kości, obrażenia wewnętrzne, 
poronienie, śmierć. Ofiara stara się zrobić wszystko, żeby go uspokoić i ochronić siebie. 
Zazwyczaj, niezależnie od tego jak bardzo się stara, wściekłość sprawcy narasta coraz 
bardziej. Czuje się bezradna, bo ani przekonywanie sprawcy, ani bycie miłą/miłym, ani 
unikanie, ani bierne poddawanie się mu nie pomaga i nie łagodzi jego gniewu. 
Po zakończeniu wybuchu przemocy, ofiara jest w stanie szoku. Nie może uwierzyć, że to 
się na prawdę stało. Odczuwa wstyd i przerażenie. Jest oszołomiona. Staje się apatyczna, 
traci ochotę do życia, odczuwa złość i bezradność. 
3. Faza miodowego miesiąca. 
Gdy sprawca wyładował już swoją złość i wie że posunął się za daleko nagle staje się 
inną osobą. Szczerze żałuje tego, co zrobił, okazuje skruchę i obiecuje, że to się nigdy nie 
powtórzy. Stara się znaleźć jakieś wytłumaczenie dla tego, co zrobił i przekonuje ofiarę, 
że to był jednorazowy, wyjątkowy incydent, który już się nigdy nie zdarzy. Sprawca 
okazuje ciepło i miłość. Staje się znowu podobny do tego, jaki był na początku 
znajomości. Zachowuje się jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Rozmawia z ofiarą, 
dzieli się swoimi przeżyciami, obiecuje, że nigdy już jej nie skrzywdzi. Dba o ofiarę 
spędza z nią czas i utrzymuje bardzo satysfakcjonujące kontakty seksualne. Sprawca i 
ofiara zachowują się jak świeżo zakochana para. Ofiara zaczyna wierzyć w to, że 
partner/partnerka się zmienił/a i że przemoc była jedynie incydentem. Czuje się kochana, 
myśli, że jest dla niego ważna i znowu go kocha. Spełniają się jej marzenia o cudownej 
miłości, odczuwa bliskość i zespolenie z partnerem/partnerką. Życie we dwoje wydaje się 
piękne i pełne nadziei. Ale faza miodowego miesiąca przemija i znowu rozpoczyna się 
faza narastania napięcia. Zatrzymuje ona ofiarę w cyklu przemocy, bo łatwo pod jej 
wpływem zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch faz. Prawdziwe zagrożenie, jakie 
niesie ze sobą faza miodowego miesiąca jest związane z tym, że przemoc w następnym 
cyklu jest zazwyczaj gwałtowniejsza. 
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I Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu 
Gryfińskiego: 
 
Dane statystyczne Policji  z przeprowadzonych interwencji domowych w związku  
z zaistnieniem przemocy w latach 2008 - 2010  informują, że: 
 

1. Liczba pokrzywdzonych  w wyniku przemocy domowej 
 

Rok   
    

Ogółem  Kobiety  Mężczyźni  Małoletni 

do ukończenia  
lat 13 

Małoletni od 13 
do 18 lat 

2008 115 
 

63 5 26 21 

2009 116 57 14 26 19 

 

2010 110 60 8 21 21 

 

 

1. Liczba sprawców przemocy domowej 

 
Rok   
    

Ogółem  Kobiety  Mężczyźni  Małoletni 

do ukończenia  
lat 13 

Małoletni od 13 
do 18 lat 

2008 62 
 

7 55 0 0 

2009 48 2 46 0 0 

 

2010 58 1 57 0 0 

 

 

2. Liczba zatrzymanych sprawców przemocy domowej 
 

Rok   
    

Ogółem  Kobiety  Mężczyźni  Małoletni 

do ukończenia  
lat 13 

Małoletni od 13 
do 18 lat 

2008 24 
 

0 24 0 0 

2009 23 0 23 0 0 

 

2010 19 1 18 0 0 
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3. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu. 

Rok   
    

Ogółem  Kobiety  Mężczyźni  Małoletni 

do ukończenia  
lat 13 

Małoletni od 13 
do 18 lat 

2008 41 
 

1 40 0 0 

2009 26 0 26 0 0 

 

2010 44 1 43 0 0 

 

 

4. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej 

Rok   
    

Ogółem  Kobiety  Mężczyźni  Małoletni 

do ukończenia  
lat 13 

Małoletni od 
13 do 18 lat 

2008 2 
 

0 2 0 0 

2009 2 0 2 0 0 

 

2010 1 0 1 0 0 

 

 
5. Liczba postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy domowej,  

w której była prowadzona procedura „Niebieskich kart” z art.207 k.k  
„znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbli ższą lub nad inną 
osobą pozostającą w  stałym lub przemijającym stosunku zależności od 
sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan 
psychiczny lub fizyczny” 
 

 
Rok  

 
Postępowania wszczęte 

Potwierdzone 
przypadki 
przemocy 

Postępowania 
zakończone 

2008 
 

20 13 17 

2009 
 

25 18 20 

2010 
 

29 24 26 
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Z powyższych danych jednoznacznie wynika, że to kobiety oraz dzieci w przeważającej 
mierze doświadczają przemocy, a także wzrasta ilość podejmowanych interwencji 
dotyczących przemocy domowej. Konsekwencje wiążące się z takim doświadczeniami 
mają wpływ na codzienne funkcjonowanie tych osób, ich aktywność zawodową, 
poczucie własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości. Ofiary przemocy często 
charakteryzują się syndromem wyuczonej bezradności. Powoduje on negatywne 
konsekwencje, które mogą przejawiać się w trzech sferach: 
-deficytów poznawczych, które polegają na ogólnym przekonaniu, iż nie ma takich 
sytuacji, w których możliwa jest zmiana, że w konkretnej sytuacji nic nie można zrobić i 
nikt nie jest w stanie pomóc, 
-deficytów motywacyjnych, które polegają na tym, że osoba zachowuje się biernie, jest 
zrezygnowana, nie podejmuje żadnych działań, aby zmienić swoją sytuację, 
-deficytów emocjonalnych, które objawiają się stanami apatii, leku, depresji, uczucia 
zmęczenia,  niekompetencji i wrogości. 
Ofiary przemocy poddawane są zjawisku „prania mózgu” w wyniku którego przestają 
być aktywne, stają się wycofane i rezygnują z podejmowania zadań. Uważają się za 
niemądre, niewykwalifikowane, bezużyteczne. Bardzo łatwo poddać je manipulacji i 
sugestii. 
 
Ofiary przemocy nie korzystają z pomocy ponieważ: 
- odczuwają lęk przed zemstą ze strony sprawcy, 
- odczuwają wstyd i upokorzenie, 
- są zależne finansowo od sprawcy, 
- utraciły wiarę w pomoc. 
(źródło: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie wyd. IPZ, Ogólnopolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”) 
 
II Podstawy prawne: 
Działania ujęte w niniejszym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Gryfińskiego  realizowane będą 
w oparciu o następujące akty prawne: 
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 
r., Nr 180, poz. 1493) 
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 
9, poz. 59 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz 
1362 z późn. zm.) 
4. Ustawa z dnia 26 października 1982r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 147 poz. 1231) 
5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 
89, poz. 555 z późn., zm.) 
6. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
 
III  Zało żenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie: 
1.Zatrzymanie przemocy. 
2.Ochrona ofiar przemocy. 
3.Rozwój oferty pomocowej dla osób uwikłanych w przemoc. 
4.Współpraca, integracja różnych instytucji. 
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5.Rozwój kompetencji, umiejętności reagowania wobec problemu przemocy i 
podniesienie poziomu świadomości. 
6.Stosowanie jednoznacznych przekazów, które mówią, że nikt nie ma prawa stosować 
przemocy wobec drugiego człowieka, nic nie uzasadnia stosowania przemocy. 
 
 
IV Zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej Powiatu 
Gryfińskiego zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.): 
1. Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
2. Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym 
na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i 
wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie. 
3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w specjalistycznych 
ośrodkach wsparcia. 
4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 
kryzysowej ( hostel ). 
6. Opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie. 
 
 
V Budowanie lokalnego systemu- lokalnej koalicji na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 
1. W skład lokalnego systemu wchodzą; 
a - Gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu Gryfińskiego 
b - Policja 
c - Służba Zdrowia 
d - Oświata 
e - Sąd Rejonowy 
f – Kuratorzy 
 
VI Elementy lokalnego systemu na rzecz przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie: 
1.Zasoby instytucjonalne wraz z potencjałem organizacyjnym (w tym gminne zespoły 
interdyscyplinarne z terenu Powiatu Gryfińskiego) 
2. Zasoby ludzkie - specjaliści z różnych dziedzin. 
3. Instrumenty pomocowe i sieć wsparcia. 
5. Gminne i miejskie komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. 
6. Świetlice środowiskowe. 
 
VII Zasoby Powiatu Gryfińskiego: 
1. Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie. 
2. Prokuratura Rejonowa w Gryfinie. 
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
4. Gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu Gryfińskiego. 
5. Gminne i miejskie komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. 
6. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gryfinie 
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7. Świetlice środowiskowe o zasięgu ponadgminnym. 
8. Zakłady opieki zdrowotnej. 
9. Media. 
10. Związki wyznaniowe i kościoły. 
11.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gryfinie. 
12. Hostel. 
13. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. 
14. „Błękitny Pokój” przesłuchań. 
15. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Chojnie. 
 
VIII Cele Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy: 
 
CEL I Zapobieganie występowaniu przemocy poprzez podnoszenie świadomości 
społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanego z 
występowaniem przemocy. 
 
Zadanie 1: 
a) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem i agresją. 
Działanie: 
1. Prowadzenie zajęć wychowawczych. 
2.Wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu sprzyjających zachowaniom 
nieagresywnym modelującym właściwe zachowania. 
3. Opracowanie i realizacja innowacyjnych programów szkolnych w zakresie profilaktyki 
i prewencji przemocy realizowanych na terenie szkół. 
4.Prowadzenie zajęć wychowawczych i zajęć informacyjno - edukacyjnych w 
placówkach oświatowych. 
5.Promowanie mediacji rodzinnych jako formy rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 
Adresaci: dzieci i młodzież szkolna, ogół społeczeństwa lokalnego 
Realizatorzy: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, pedagodzy szkolni, 
wychowawcy, Policja, PCPR w Gryfinie, ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu 
Gryfińskiego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gryfinie, WPOW w Chojnie. 
Zadanie 2: 
a) promowanie nieagresywnych zachowań w mediach (prasa lokalna, internet) 
Działanie 
1.Publikacje informacji dotyczących przemocy na stronach internetowym (m.in. PCPR 
w Gryfinie , Starostwa Powiatowego w Gryfinie). 
2.Publikacje informacji dotyczących przemocy w prasie lokalnej. Udział mediów 
lokalnych w spotkaniach, konferencjach dotyczących przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. 
Adresaci: przedstawiciele mediów, władz samorządowych, ogół społeczeństwa 
lokalnego. 
Realizatorzy: PCPR w Gryfinie, ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu 
Gryfińskiego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gryfinie, Ośrodek Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestępstwem w Gryfinie. 
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Wskaźniki osiągnięcia celu: 
1. Liczba zrealizowanych godzin edukacyjnych. 
2. Liczba dzieci objętych zajęciami edukacyjnymi. 
3. Liczba osób dorosłych objętych poradnictwem. 
4. Liczba rodzin objętych działaniami wspierającymi. 
5. Liczba przeprowadzonych spotkań. 
6. Liczba publikacji zamieszonych na stronach internetowych. 
7. Liczba publikacji zamieszczonych w prasie lokalnej. 
 
 
CEL II Zatrzymanie sytuacji przemocy- zmniejszenie negatywnych następstw dla 
ofiar i świadków przemocy. 
Zadanie 1: 
a) Udzielenie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i pozostającym w 
rodzinie w dotychczasowym miejscy pobytu. 
 
Działania: 
1. Poradnictwo: medyczne, prawne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy 
społecznej. 
2. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami. 
3. Informowanie o procedurach Niebieskich Kart. 
4. Opracowanie i druk materiałów informacyjnych. 
5. Rozpowszechnienie informacji dotyczących funkcjonowania w województwie 
zachodniopomorskim telefonu Niebieska Linia. 
Adresaci: osoby dotknięte przemocą, świadkowie, ogół społeczeństwa lokalnego. 
Realizatorzy: PCPR w Gryfinie, ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu 
Gryfińskiego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gryfinie, Policja, Sąd, Prokuratura, 
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej. 
Wskaźniki osiągnięcia celu: 
1. Liczba udzielonych porad. 
2. Liczba udzielonych informacji o procedurze Niebieska Karta. 
3. Liczba wydrukowanych ulotek. 
Zadanie 2: 
a) Udzielenie pomocy i wsparcia ofiarom przemocy zmuszonym do opuszczenia 
mieszkania. 
Działania: 
1. Udzielenie informacji na temat bezpiecznego schronienia. 
2. Zapewnienie bezpiecznego schronienia. 
3. Przeprowadzenie rozmów motywujących, profilaktycznych z osobami, które pozostały 
w miejscu zamieszkania z osobami stosującymi przemoc. 
4. Wystąpienie do sądu o wgląd w sytuację rodziny. 
5. Informowanie mieszkańców środowiska o możliwościach korzystania z określonych 
form pomocy. 
Adresaci: osoby dotknięte przemocą oraz świadkowie przemocy. 
Realizatorzy: PCPR w Gryfinie, ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu 
Gryfińskiego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gryfinie, Policja, Sąd, Prokuratura, 
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej. 
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Wskaźniki osiągnięcia celu: 
1. Liczba osób objętych poradnictwem oraz pomocą i wsparciem. 

 
CEL III Wychodzenie z sytuacji przemocy - zapobieganie stosowaniu przemocy  
w rodzinie. 
Zadanie 1: 
a) Działania realizowane we współpracy (z posiadanymi w Powiecie zasobami. 
Działania: 
1. Współpraca w zakresie kierowania osób do specjalistycznych ośrodków wsparcia  
ośrodka interwencji kryzysowej i hostelu. 
2. Realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. 
Adresaci: sprawcy przemocy, osoby dotknięte przemocą 
Realizatorzy: PCPR w Gryfinie, ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu 
Gryfińskiego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gryfinie, Policja, Sąd, Prokuratura, 
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem. 
Wskaźniki osiągnięcia celu: 
1.Liczba osób, którym udzielono pomocy. 
2. Liczba sprawców skierowanych do programów korekcyjno- edukacyjnych. 
 
CEL IV Zwi ększenie skuteczności działań osób uprawnionych i zobowiązanych do 
przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz 
jej rozmiarów i skutków społecznych. 
Zadanie 1: 
a) Oddziaływanie na osoby zajmujące się zawodowo lub społecznie, pośrednio lub 
bezpośrednio przemocą w rodzinie. 
Działania: 
1.Szkolenie osób zajmujących się zjawiskiem przemocy. 
2.Konferencje dotyczące tematyki przemocy w rodzinie. 
3.Poradnictwo socjalne, rodzinne, psychologiczne. 
4.Działania ograniczające skutki wypalenia zawodowego osób zajmujących się 
zjawiskiem przemocy. 
5. Wspieranie zespołów interdyscyplinarnych w gminach z terenu Powiatu Gryfińskiego. 
Adresaci: osoby zajmujące się zawodowo lub społecznie, pośrednio lub bezpośrednio 
przemocą w rodzinie ( superwizje ). 
Realizatorzy: PCPR w Gryfinie, ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu 
Gryfińskiego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gryfinie, Policja, Sąd, Prokuratura, 
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem w Gryfinie. 
Wskaźniki osiągnięcia celu: 
1. Ilość szkoleń podejmujących tematykę przemocy w rodzinie. 
2. Ilość osób przeszkolonych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
3.Sprawozdania z ilości oraz form udzielonej pomocy i pojętych działań przez zespoły 
interdyscyplinarne z gmin Powiatu Gryfińskiego. 
4. Ilość konferencji dotyczących tematyki przemocy. 
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Zadanie 2 : 
a) Oddziaływanie na społeczeństwo lokalne w celu włączenia społeczności lokalnej 

w monitorowanie zjawiska przemocy. Uwrażliwianie społeczeństwa na skalę 
zjawiska i jego negatywne skutki. 
 

Działanie: 
1. Wywiady środowiskowe w środowiskach szczególnie zagrożonych. 
2. Dyżury interwencyjne. 
3. Akcje informacyjne dotyczące skali zjawiska przemocy i jego negatywnych skutków. 
Adresaci: Ogół społeczeństwa lokalnego. 
Realizatorzy: PCPR w Gryfinie, ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu 
Gryfińskiego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gryfinie, Policja, Sąd, Prokuratura, 
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 
Wskaźniki osiągnięcia celu: 
1. Ilość wywiadów środowiskowych w środowiskach szczególnie zagrożonych. 
2. Ilość działań podejmowanych podczas dyżurów interwencyjnych. 
3.Ilość akcji informacyjnych dotyczących skali zjawiska przemocy i jego negatywnych 
skutków. 
 
IX Zagrożenia w realizacji działań w Powiatowym Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
 w Rodzinie: 
1. Negatywne wzorce zachowań społecznych (mity, stereotypy). 
2. Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. 
3. Opór w zintegrowaniu działań różnych instytucji. 
4. Alkoholizm (problemy alkoholowe rodzin). 
5. Problemy ekonomiczne rodzin. 
6. Brak umiejętności rozwiązywania konfliktów. 
7.Brak świadomości dotyczącej możliwości rozwiązywania swoich problemów za 
pomocą mediacji. 
8. Ograniczony dostęp do  specjalistów w zakresie mediacji rodzinnych. 
9. Brak motywacji ekonomicznej dla członków zespołów interdyscyplinarnych. 
10.Brak wiary w skuteczność nowych rozwiązań. 
 
X Czas realizacji działań zawartych w Powiatowym Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie: 
Zakłada się, że Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie będzie 
realizowany w latach : 2011-2015. 
 
XI  Źródła finansowania Powiatowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie: 
1. Środki Powiatu Gryfińskiego. 
2. Środki samorządów miast i gmin Powiatu Gryfińskiego. 
3. Środki z dotacji celowych. 
4. Środki pozabudżetowe pozyskiwane z innych źródeł. 
 
 

       


