
UCHWAŁA NR XXII/238/2020 
RADY MIASTA RADZIONKÓW 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Radzionkowie na lata 2021-2025 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.), w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 218 z późn.zm.), 

Rada Miasta Radzionków 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Radzionkowie na lata 2021-2025, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr inż. Stefan Hajda 
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WPROWADZENIE  

Rodzina jest podstawową jednostką społeczną i najważniejszym środowiskiem w życiu 

człowieka, kształtującym jego osobowość, poglądy i system wartości. Więzy jej członków powinny 

być trwałe, opierać się na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Dla prawidłowego  

funkcjonowania istotne jest zabezpieczenie jej bytu, podstawowych potrzeb materialnych 

i niematerialnych, a także zapobieganie występowaniu postaw i zachowań antyspołecznych, 

generujących różne patologie, w tym przemoc w rodzinie.  

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem trudnym do ujawnienia w związku z tym, że osoby 

doświadczające przemocy boją się, wstydzą, często nie wierzą w skuteczność pomocy. Latami tkwią 

w destruktywnej relacji i niezwykle trudno jest im zakończyć związek z krzywdzicielem. Uwikłane 

w toksyczną relację z osobą stosującą przemoc, zmanipulowane i zniewolone często nie widzą 

możliwości zmiany własnej sytuacji. Przemoc jest zjawiskiem dotykającym nie tylko jednostki 

(rodziny) wyobcowane ze społeczeństwa, ale dotyka osoby niezależnie od statusu społecznego, 

poziomu wykształcenia, wieku, płci czy sytuacji materialnej. Dotyka nie tylko rodziny ubogie, 

borykające się z alkoholizmem czy bezrobociem, ale również rodziny dobrze sytuowane. Istnieje ona 

obok nas, niezależnie od tego czy ją dostrzegamy, czy nie. Oburza i przeraża, wywołuje strach, 

zmusza do poddawania się, niesie krzywdę i poniżenie. Nie wolno przyglądać się jej obojętnie, 

bowiem brak reakcji oznacza jej akceptację. 

 Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie jest procesem wymagającym czasu, 

wysiłku, zaangażowania służb, a także zmiany świadomości społecznej. Ze względu na swoją 

złożoność wymaga międzysektorowej ciągłej współpracy wielu instytucji i organizacji bezpośrednio 

i pośrednio związanych z problematyką przemocy.  

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Radzionkowie na lata 2021-2025, 

który stanowi kontynuację programu przyjętego do realizacji na lata 2017-2020. Opracowanie 

programu poprzedzone zostało rozpoznaniem skali zjawiska przemocy na terenie gminy Radzionków. 

Diagnoza oparta została na wielu źródłach:  

• danych gromadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na przestrzeni lat 2015-2019,  

• danych pozyskanych w ramach przeprowadzonego na przełomie czerwca i lipca 2020 roku, 

wśród społeczności lokalnej, badania ankietowego, dotyczącego rozeznania problemów 

społecznych występujących na terenie Radzionkowa, 

• danych z obserwacji uczestniczącej (metody badawczej), członków grup roboczych i Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 

• danych statystycznych Komendy Głównej Policji,  
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• danych statystycznych ujętych w wieloletnich opracowaniach i publikacjach Wymiaru 

Sprawiedliwości. 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Radzionkowie na lata 2021-2025, powinna przyczynić się do ograniczenia 

zjawiska przemocy na terenie gminy. Określone w dokumencie cele i kierunki działań mają charakter 

ramowy i mogą podlegać modyfikacjom. 

 

1. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU. 

 Podstawą prawną opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 218 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 2 w/w ustawy 

„do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w tym:  

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie;  

2) 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 w rodzinie;  

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;  

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Do aktów prawnych wpływających na realizację Programu należą:  

• ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 1876), 

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2020r. poz. 821), 

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

alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r., poz. 2277), 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r., poz. 

852 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r. poz. 713 

z późn. zm), 

• ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U z 2020r., poz. 

1359), 

• ustawa z dnia 6 czerwca 1977 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 1444 z późn. 

zm.), 

• ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 
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30 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. nr 209 poz. 1245). 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Radzionkowie na lata 2021-2025 wpisuje się w cele i kierunki działań innych 

dokumentów strategicznych. Należy do nich, m.in. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na lata 2014-2020 r., którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce.  

 

2. PRZEMOC W RODZINIE – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA. 

2.1 Definicja przemocy, jej rodzaje i cykle.  

 Przemoc jest problemem złożonym i ma wiele definicji. Powszechnie przemoc traktowana 

jest jako akt godzący w osobistą wolność jednostki prowadzący do jej fizycznej, a także psychicznej 

szkody. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz.U. 

z 2020r., poz. 218 z późn.zm.) definiuje przemoc w rodzinie jako "jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także 

inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą, 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". Ustawa równocześnie określa zadania 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie oraz osób ją stosujących. 

 Przemoc w życiu rodzinnym ma różne oblicza. Jest nią każde zachowanie skierowane wobec 

osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Wykorzystuje przewagę sił 

działając przeciwko członkowi rodziny narusza jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, 

powodując cierpienie i szkody oraz narażając na utratę zdrowia i życia. Często słyszymy doniesienia 

w mediach o krzywdach wyrządzanych drugiemu człowiekowi – nierzadko dziecim, osobom 

starszym, które same nie są w stanie przeciwstawić się agresji innych - niejednokrotnie osób 

z najbliższego otoczenia czy rodziny. Jst ona problemem społecznym, bardzo trudnym do 

zdiagnozowania.  

Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną 

i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Rzadko jest incydentem jednorazowym, zazwyczaj ma 

charakter długotrwały i cykliczny. 

Rozróżnia się następujące rodzaje przemocy:  
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• przemoc fizyczna, która jest naruszeniem nietykalności cielesnej poprzez bicie, popychanie, 

szarpanie, kopanie policzkowanie, duszenie, użycie broni lub noża, krępowanie lub świadome 

stwarzanie niebezpiecznych sytuacji;  

• przemoc psychiczna to naruszanie godności osobistej poprzez np.: upokarzanie, krzyki, 

przeklinanie, szantażowanie, zastraszanie, wyśmiewanie, izolowanie od otoczenia, lżenie, 

oskarżanie, narzucanie własnych sądów, ograniczanie snu, pożywienia i zaspokajania innych 

podstawowych potrzeb; 

• przemoc seksualna, której objawy to: zmuszanie pod presją fizyczną i psychiczną do aktów 

seksualnych wbrew woli lub wówczas gdy członek rodziny nie jest w stanie świadomie 

i odpowiedzialnie wyrazić zgody, gwałt, oglądanie treści pornograficznych; 

• przemoc ekonomiczna, będąca naruszaniem własności poprzez np.: kontrolowanie 

wydatków, wydzielanie pieniędzy, przywłaszczanie pieniędzy lub innych dóbr, której celem 

jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy; 

• zaniedbania, które są naruszaniem obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, będące 

niezaspokajaniem podstawowych potrzeb egzystencjonalnych członków rodziny, którzy nie są 

w stanie sami zadbać o siebie oraz świadome nieudzielanie pomocy w sytuacjach trudnych, 

w potrzebie.  

Przemoc w rodzinie najczęściej nie jest jednorazowym zdarzeniem. Zazwyczaj, jeżeli ktoś raz 

dopuścił się przemocy wobec bliskich osób, może zastosować ją po raz kolejny. Osoby zajmujące się 

zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie obserwują, że przemoc kształtuje się w oparciu 

o charakterystyczny schemat, który określa się mianem cyklu przemocy. Amerykańska psycholog 

Leonora E. Walker, badając kobiety doznające przemocy w rodzinie opisała pewne cyklicznie 

pojawiające się w ich związkach zdarzenia. Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie 

fazy:  

1. Faza narastania napięcia – to faza, w której z różnych przyczyn dochodzi do stopniowego 

wzrostu napięcia, prowadzącego do wybuchu gniewu i rozładowania agresji, wszyscy 

domownicy wyczuwają, że zaczyna się dziać coś złego, przyczynami napięcia są błahostki, 

drobne nieporozumienia. Osoba stosująca przemoc jest stale poirytowana, natomiast osoba 

doznająca przemocy obarcza siebie winą i stara się uniknąć awantury;  

2. Faza ostrej przemocy to druga faza, w której napięcie prowadzi do wybuchu gniewu 

i rozładowania agresji. Partner staje się gwałtowny, wpada w szał, jakiś drobiazg wywołuje 

awanturę. Osoba doświadczająca przemocy może doznać obrażeń zagrażających jej zdrowiu 

i życiu. Najczęściej to w tej fazie, osoby doznające przemocy wzywają policję, szukają 

pomocy, decydują się złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa; 
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3. Faza miodowego miesiąca  jest to trzecia faza, w której osoba stosująca przemoc wyraża 

skruchę, składa obietnice, obiecuje poprawę. „Sprawca” jest czuły, troskliwy, zapewnia 

o swojej miłości. Przeprosinom często towarzyszą łzy i prezenty. W tej sytuacji osoba 

doznająca przemocy często czuje się odpowiedzialna za to, co się stało i postanawia dać 

sprawcy „drugą szansę”. Faza miodowego miesiąca zatrzymuje ofiarę w sytuacji przemocy, 

bo łatwo pod jej wpływem zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch faz. Niestety faza 

miodowego miesiąca nie trwa długo. Po jakimś czasie napięcie znowu narasta i cały cykl 

przemocy się powtarza. Z biegiem czasu przemoc staje się coraz gwałtowniejsza, dotkliwsza. 

Cykliczność przemocy sprawia, że osobom doświadczającym przemocy trudno jest podjąć 

działania mające na celu zatrzymanie przemocy.  

Przemoc wobec członków własnej rodziny jest przestępstwem ściganym przez prawo, jednak 

wiedza na ten temat jest wciąż w naszym społeczeństwie niewielka i ofiary przemocy najczęściej  

w ogóle nie orientują się, że czyny, których dopuścił się sprawca to po prostu przestępstwa. 

Jednocześnie przemocy w rodzinie towarzyszy wiele stereotypów, które powstrzymują osoby 

doświadczające przemocy przed udaniem się po pomoc. Coraz częściej zjawisko przemocy w rodzinie 

poruszane jest w różnych kampaniach czy akcjach informacyjnych, lecz pomimo nagłaśniania 

występowania problemu przemocy w rodzinie, w najbliższym naszym otoczeniu, akcji 

profilaktycznych i edukacyjnych, obserwuje się, że w sytuacjach krzywdzenia sąsiedzi nadal nie 

słyszą, nie widzą, nie są świadkami przemocy, która ma miejsce tuż obok, za ścianą, na klatce 

schodowej czy najbliższym sąsiedztwie.  

 

2.2 Skutki przemocy w rodzinie.   

Niestety przemoc, tak jak wiele niekorzystnych, trudnych, stresujących i traumatycznych 

doświadczeń w naszym życiu pozostawia po sobie ślady, które mają negatywny wpływ na dalsze 

życie. Dostrzegamy je we wszystkich aspektach życia. Możemy mówić o konskwencjach dla rozwoju 

intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego, psychosomatycznego czy seksualnego. 

W przypadku przemocy w rodzinie mówimy o konsekwencjach krotko- i długoterminowych. 

Konsekwencje krótkoterminowe to jednocześnie objawy doznawania przemocy, czyli to co wnikliwy 

obserwator zaobserwuje u dziecka / osoby dorosłej, którym dzieje się krzwyda. Najbardziej 

charakterystyczne ze skutków krótkoterminowych u dzieci to: 

• lęk, cierpienie, złość, gniew, poczucie winy,  

• zaburzenia snu i łaknienia,  

• zaburzenia związane z nastrojem (np. depresja i nadmierna potrzeba uczuć), 

• nadmiernie akcentowane posłuszeństwo (uległość) lub zamknięcie w sobie, 

• problemy edukacyjne, wynikające z problemów z koncentracją, opóźnienia rozwoju 
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poznawczego, zmniejszeniem poziomu eksploracji świata, zaburzeń rozwoju mowy, 

obniżenia poziomu inteligencji, 

• obgryzanie paznokci, niepokój, drżenie, jąkanie, tiki nerwowe, 

• zachowania ryzykowne, myśli samobójcze 

Dorosłe osoby w wyniku doznawania przemocy mogą wykazywać:  

• zaniżone poczucie własnej wartości, 

• przekonanie o nieważności swoich potrzeb, marzeń, planów, 

• poczucie braku wpływu na własne życie, braku siły i mocy wewnętrznej, 

• rozwiniętą silną zależność, 

• obniżony nastrój, drażliwość, 

• dolegliwości psychosomatyczne, 

• brak zaufania, osamotnienie,  

• problem z nadużywaniem alkoholu, leków. 

Konsekwencje długoterminowe to skutki, z którymi stykamy się wśród osób dorosłych, 

doznających w dzieciństwie traum związanych z przemocą. Do skutków tych zaliczamy: 

• nieumiejętność tworzenia satysfakcjonujących relacji damsko-męskich, 

• zaburzenia lękowe, 

• zaburzenia depresyjne, 

• zaburzenia odżywiania, 

• poczucie słabości, 

• nadwrażliwość interpersonalna, 

• problemy zdrowotne, 

• podejmowanie zachowań wysokiego ryzyka,  

• stosowanie przemocy, 

• doznawanie przemocy. 

Zjawisko przemocy w rodzinie zazwyczaj jest problemem ukrytym. Ofiary przez wiele lat znoszą 

agresywne zachowania swoich oprawców. W ostatnich latach zaczyna się jednak kształtować 

w społeczeństwie inny sposób myślenia o wielu aspektach przemocy. Kobiety, będące najczęściej 

ofiarami przemocy, zaczynają zdawać sobie sprawę z faktu, że bez fachowej pomocy nie przerwą 

spirali krzywdzenia w swojej rodzinie. Należy przy tym zaznaczyć, że pomoc osobom uwikłanym 

w przemoc może i powinna dotyczyć zarówno terapii dla ofiar jak i sprawców przemocy domowej, 

przekazywania informacji na temat prawa do wspólnego z partnerem mieszkania, uprawnień do 

zasiłku itp. Decyzje o szukaniu pomocy osoby krzywdzone podejmują niezależnie od wieku, często 

poszukując porady jak uratować swój związek i jednocześnie położyć kres przemocy.  
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III. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ. 

3.1 Zjawisko przemocy w rodzinie na obszarze Polski.  

Zdiagnozowanie i określenie w sposób jednoznaczny zjawiska przemocy w rodzinie jest 

niezwykle trudne. Wpływ ma tutaj przede wszystkim złożoność i wielość danych gromadzonych przez 

różnorodne instytucje (inne dane gromadzone w ramach procedury “Niebieskie Karty”, inne 

w statystykach policji, sądów rejonowych czy prokuratury). Trudność w określeniu zjawiska wynika 

również z faktu stosowania przez instytucje różnorodnych typologii i klasyfikacji gromadzonych 

danych. Pomimo wielu organizowanych kampanii i debat poświęcanych przemocy domowej nadal jest 

to zjawisko bardzo wstydliwe, często skrywane w ścianach własnego domu. 

 Wyjściowymi danymi, pomocnymi w określeniu rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie 

w skali naszego kraju będą dane Komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 Ministerstwo Sprawiedliwości Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej w Departamencie 

Strategii i Funduszy Europejskich gromadzi dane statystyczne, m.in. o działalności sądów 

powszechnych i wojskowych, według dziedzin prawa, instancji czy orzecznictwa. W w/w bazie 

statystycznej można uzyskać, między innymi, dane statystyczne o prawomocnych skazaniach osób 

dorosłych i orzeczeniach wobec nieletnich pozyskiwane corocznie z Krajowego Rejestru Karnego. 

Wieloletnie opracowania porównawcze obrazują, jak kształtuje się np. liczba osób, zarówno 

dorosłych, jak i nieletnich skazanych za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w poszczególnych 

latach, czy liczba ta wzrasta, utrzymuje się na stałym poziomie czy też wykazuje tendencję spadkową.  

W 2015 roku liczba skazanych osób dorosłych wyniosła 21 659 osób, w 2016 roku liczba ta 

zmniejszyła się o 941 osób. Tendencja spadkowa utrzymuje się wśród liczby osób skazanych za 

krzywdzenie osób małoletnich – z 236 osób w 2015 roku do 146 w roku 2018. Szczegółowe dane 

przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela nr 1. Prawomocnie skazani dorośli z oskarżenia publicznego według rodzajów 

przestępstw – czyn główny.  

Rodzaje przestępstw 
Skazani 

2015 2016 2017 2018 

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece 

(ogółem),  

w tym: 

art. 207 § 1 kk 

art. 207 § 1 kk (pokrzyw.mał.) 

art. 209 § 1 kk 

art. 209 § 1a kk 

 

21 659 

 

10 533 

236 

10746 

- 

 

20 718 

 

10 572 

265 

9 742  

- 

 

17 802 

 

9 755 

212 

6 902 

809 

 

53 301* 

 

10 450 

146 

11 837 

30 381 
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Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności 

cielesnej - art. 212 kk – art. 217 kk 112 148 127 141 

* Znaczny wzrost w tej grupie przestępstw wynika ze zmiany przepisów z 2017 roku, dotyczących art. 209 kk 

(uchylanie się od alimentów): ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz.952). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wieloletnich danych Wymiaru Sprawiedliwości 

 

 Analiza danych pokazuje, że zmniejsza się także liczba osób nieletnich, prawomocnie 

skazanych, którzy dopuścili się przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece oraz przeciwko czci 

i nietykalności cielesnej. Dane ilustrujące spadek liczby skazań osób nieletnich w okresie od 2015 do 

2018 roku ilustruje tabela nr 2. 

Tabela nr 2. Nieletni, według czynów karalnych i płci  

 

 

Rodzaje przestępstw 

 

2015 2016 2017 2018 

ogółem 
w tym 

chłopcy 
ogółem 

w tym 

chłopcy 

ogółe

m 

w tym 

chłopcy 
ogółem 

w tym 

chłopcy 

Przeciwko rodzinie  

i opiece - art.207 – 211 kk 

w tym: 

znęcanie się nad 

członkiem rodziny lub 

inną osobą zależną lub 

bezradną – art. 207 kk 

 

244 

 

 

 

 

182 

 

189 

 

 

 

 

232 

 

241 

 

 

 

 

232 

 

186 

 

 

 

 

180 

 

201 

 

 

 

 

193 

 

154 

 

 

 

 

148 

 

174 

 

 

 

 

160 

 

138 

 

 

 

 

131 

Przeciwko czci  

i nietykalności cielesnej 

 

433 

 

340 

 

411 

 

315 

 

391 

 

279 

 

381 

 

274 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wieloletnich danych Wymiaru Sprawiedliwości 

Działania podejmowane na terenie naszego kraju, na rzecz ochrony rodzin przed przemocą 

domową w ramach procedury “Niebieskie Karty” gromadzone są również przez Komendę Główną 

Policji. Od 2012 roku zmienił się system rejestracji statystycznej w związku z przemocą domową, 

wobec czego poniższe dane dotyczą działań podjętych wyłącznie przez Policję – bez danych z 

działalności innych, upoważnionych do zwalczania przemocy domowej, podmiotów pozapolicyjnych.  

Analizując wskazane dane należy stwierdzić, że w roku 2019 nastąpił wzrost ogólnej liczby 

wypełnionych formularzy “Niebieska Karta – A” w stosunku do roku 2018, natomiast 

w stosunku do 2017 roku nastąpił spadek tej liczby. W 2019 roku funkcjonariusze Policji na terenie 

całego kraju wypełnili łącznie 74 313 formularzy “Niebieska Karta – A” wszczynających procedurę 

oraz dotyczących kolejnych przypadków w trakcie trwania procedury, co w stosunku do 2018 roku 

stanowi wzrost o 1,59%, a w stosunku do 2017 roku spadek o 1,78% wypełnionych formularzy.  Dane 
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przedstawiono na wykresie nr 1.    

Wykres nr 1 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Komendy Głównej Policji 

Według danych Komendy Głównej Policji w 2019 roku na terenie kraju odnotowano 61 076 

wypełnionych formularzy wszczynających procedurę “Niebieskie Karty”, co stanowi 82,19% ogólnej 

liczby wypełnionych przez Policję w tym czasie formularzy “Niebieska Karta – A”.  

W 2018 r. formularzy wszczynających niniejszą procedurę było 59 829, zaś w roku 2017 – 

61 980. Z powyższego wynika, że w 2019 roku nastąpił wzrost liczby tych formularzy  o 1 247, zaś 

w odniesieniu do roku 2017 – spadek o 904 formularze. 

Analizując posiadane dane jednoznacznie zauważa się, że wśród ofiar przemocy domowej 

najczęściej są dzieci, kobiety, rzadziej mężczyźni. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.  

Tabela nr 3. Ofiary przemocy, sprawcy przemocy, osoby podejrzewane o przemoc oraz 

podejrzewani sprawcy będący pod wpływem alkoholu, z podziałem według płci 

 
2017 2018 2019 

Ogólna liczba ofiar przemocy 92 529 88 133 88 032 

Liczba ofiar - kobiety 67 984 65 057 65 195 
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Liczba ofiar - mężczyzn 11 030 10 672 10 676 

Liczba ofiar - małoletnich 13 515 12 404 12 161 

Ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc 76 206 73 654 74 910 

Liczba podejrzewanych sprawców - kobiet 5 878 6 045 6 448 

Liczba podejrzewanych sprawców - mężczyzn 70 035 67 306 68 148 

Liczba podejrzewanych sprawców - nieletnich 293 303 314 

Ogólna liczba podejrzewanych sprawców będących pod 

wpływem alkoholu 

46 092 43 182 42 583 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - kobiety 2 028 1 903 2 126 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu – mężczyźni 44 037 41 257 40 435 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu – nieletni 27 22 22 

Liczba dzieci umieszczonych w nie zagrażającym im 

miejscu (np. rodzina zastępcza, placówka opiekuńcza)  

413 427 309 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Komendy Głównej Policji 

 

3.2 Skala problemu przemocy w rodzinie na terenie Radzionkowa. 

 Przemoc w rodzinie godzi w najważniejsze dobra człowieka, chronione prawem. Nie ulega 

wątpliwości, iż ofiarami tego rodzaju przestępstw są osoby słabe fizycznie lub psychicznie, niezaradne 

życiowo. Z tego powodu bardzo często nie są one w stanie bronić siebie i swoich rodzin oraz 

skutecznie dochodzić swoich praw. Dobro i bezpieczeństwo osób doznających przemocy w rodzinie, 

ale także skuteczna współpraca przedstawicieli różnych instytucji, zobowiązanych do reagowania 

w przypadku wystąpienia przemocy domowej to cel wprowadzonej w 2010 roku, a faktycznie 

stosowanej od 2012 roku, procedury „Niebieskie Karty”. Rozwiązanie to pozwala, aby raz ujawniony / 

zgłoszony fakt występowania przemocy w rodzinie uruchomił interdyscyplinarną pomoc. W praktyce 

oznacza to, że osoba pokrzywdzona nie musi samodzielnie zgłaszać się do różnych instytucji celem 

uzyskania pomocy. To przedstawiciele instytucji zwrócą się do niej z ofertą pomocy, zaś wspólnie 

uzgodniony plan działania będzie zawierał propozycje oddziaływań wobec osoby stosującej przemoc, 

bo to od zmiany zachowania tej osoby zależy bezpieczeństwo i dobro osoby / osób doznających 

przemocy.  Zdarza się jednak, że ludzie nie dostrzegają lub nie chcą dostrzegać problemu przemocy 

wokół siebie, pomimo prowadzonych akcji edukacyjnych i profilaktycznych, które uwrażliwiają ich 

odbiorców i uczą reagowania na krzywdę drugiego człowieka.   
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W badaniu ankietowym, przeprowadzonym wśród społeczności lokalnej na przełomie czerwca 

i lipca 2020 roku, w celu identyfikacji problemów społecznych, występujących w Radzionkowie oraz 

próby określenia stopnia ich natężenia, zapytano mieszkańców również o zjawisko przemocy 

w rodzinie. Formularz ankiety został rozpowszechniony wśród osób mających wpływ na kształt 

lokalnej polityki społecznej (m.in. radnych, pracowników Urzędu Miasta, członków komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli placówek oświatowo-wychowawczych, 

kulturalnych, pomocy społecznej, służby zdrowia, Policji, organizacji pozarządowych, kościoła), jak 

również mieszkańców Radzionkowa i osób z nim związanych, np. poprzez miejsce pracy. 

Ankieta została podzielona na 10 obszarów tematycznych. Jeden z obszarów poświęcony 

został polityce społecznej / profilaktyce. Tam znalazły się pytania, pozwalające mieszkańcom na 

wyrażenie swoich opinii na temat zjawiska przemocy w ich środowisku oraz jego wpływu na życie 

rodzinne. W badaniu ankietowym wzięło udział 181 respondentów. Spośród wszystkich osób 

uczestniczących w badaniu – 86 respondentów, tj. 47,5% ogółu badanych wskazało, że na terenie 

Radzionkowa zjawisko przemocy dotyczy niewielkiej grupy osób. Według 6,6% (12 osób) badanych 

problem ten dotyczy dużej grupy osób. Innego zdania było 40 osób (22,1% badanych), w ocenie 

których zjawisko przemocy w społeczności lokalnej nie występuje. 43 osoby (23,8%) nie miały na ten 

temat zdania. Poniżej przedstawiono w formie graficznej opinie społeczności lokalnej na temat 

zjawiska przemocy na terenie miasta. 

Wykres nr 2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, dotyczącego identyfikacji problemów społecznych 

              występujących na terenie  Radzionkowa  
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W związku z występowaniem wielu zaburzeń funkcjonowania rodzin, zapytano respondentów 

o przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia 

gospodarstwa domowego. Badani mogli w pytaniu wyrazić własne opinie, sugestie, jak również mieli 

możliwość wielokrotnego wyboru z zaproponowanej kafeterii. Badani najczęściej wskazywali na 

niskie umiejętności rodzicielskie / wychowawcze – 104 osoby (57,5%), w dalszej kolejności 

uzależnienia – 82 osoby (45,3%) i bezrobocie – 71 osób (39,2%). Czwartą w kolejności, spośród 

najczęściej pojawiających się odpowiedzi była przemoc. Taką odpowiedź wskazało 26% 

ankietowanych, tj. 47 osób spośród wszystkich biorących udział w badaniu. Szczegółowe dane 

przedstawia wykres nr 3. 

Wykres nr 3 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, dotyczącego identyfikacji problemów społecznych 

               występujących na terenie Radzionkowa  

Skalę zjawiska przemocy w Radzionkowie, obrazują także dane gromadzone przez Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komisariat Policji czy Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to dane dotyczące liczby wszczętych 

postępowań w ramach procedury "Niebieskie Karty", które określa Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”. Dokument szczegółowo określa kompetencje poszczególnych służb, a więc czego 

mogą od siebie oczekiwać, jakie działania podejmować i w jaki zakresie się uzupełniać. 
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Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje poprzez wypełnienie formularza 

"Niebieska Karta–A" i przekazanie go do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Procedurę 

wszczynają podmioty do tego powołane, zgodnie, z ustawą z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Są to przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, 

oświaty, ochrony zdrowia oraz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

W 2015 na terenie naszego miasta wszczęto 32 procedury, w 2016 nastąpił niewielki spadek 

tej liczby i wyniósł 27. Rok 2017 to ponowny wzrost wszczętych postępowań – 36 sporządzonych 

formularzy, których liczba zmniejszyła się w 2018 roku do 30. W 2019 roku nastąpił bardzo 

gwałtowny wzrost – uprawnione podmioty wszczęły 50 postępowań (wykres nr 4). 

Wykres nr 4 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie  

            w Gminie Radzionków  

Formularze "Niebieska Karta – A", które przekazywane są do przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego nie zawsze są wynikiem interwencji domowej, gdyż ich wypełnienie formularza 

następuje również w sytuacji bezpośredniego zgłoszenia na Komisariacie Policji zawiadomienia 

o akcie przemocy bądź złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Formularze kart 

wszczynające procedurę przekazywane są również przez przewodniczących zespołów 

interdyscyplinarnych innych miast – tam gdzie zostało złożone zawiadomienie o przemocy bądź miała 

miejsce interwencja policji poza własnym miejscem zamieszkania. Dane dotyczące interwencji Policji, 

prowadzonych postępowań karnych z art. 207 kodeksu karnego w Radzionkowie, na przestrzeni 

ostatnich lat zamieszczone zostały w tabeli nr 4. 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 31F6BD9F-BA10-49EB-9261-F0AE52BB57FD. podpisany Strona 15



 

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

 w Radzionkowie na lata 2021-2025 

 

 
 

17 | S t r o n a  
 

Tabela nr 4. Wykaz interwencji Policji oraz podejmowanych postępowań w związku z przemocą 

w rodzinie na terenie Gminy Radzionków w latach 2015-2019 

 Rok 

2016 2017 2018 2019 

Liczba interwencji domowych 223 354 342 380 

Liczba prowadzonych spraw karnych w związku 

z art. 207 kk 

5 3 8 7 

Liczba odizolowań (izby wytrzeźwień, 

zatrzymania)  

22 175 150 160 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Radzionkowie  

Analizując gromadzone przez Zespół Interdyscyplinarny dane, obserwuje się, że głównym 

podmiotem wszczynającym procedurę jest Policja, która interweniując jako pierwsza ma kontakt 

z osobami pokrzywdzonymi i ich oprawcami. W 2015 roku, na terenie miasta Radzionków Policja 

wszczęła procedurę w 22 przypadkach, w 2016 roku – 24 przypadkach, a w latach 2017 – 2018 

odpowiednio 25 i 22 przypadki. W 2019 roku nastąpił znaczny wzrost – do 35 sporządzonych przez 

Policję formularzy "Niebieska Karta – A”.  

 W dalszej kolejności podmiotem wszczynającym procedurę "Niebieskie Karty" są jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej. Jest to przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Radzionkowie, a także Ośrodki Pomocy Społecznej bądź Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie 

z miast ościennych. W roku 2015 zainicjowano 9 postępowań w ramach procedury "Niebieskie 

Karty". Rok 2016 to spadek tej liczby do 2 w roku, natomiast w latach 2017 i 2018 widać 

porównywalność, tj. odpowiednio 8 i 7 sporządzonych formularzy “Niebieska Karta - A”. W 2019 

roku odnotowano bardzo duży wzrost wszczętych procedur – do 12. Wszystkie postepowania zostały 

wszczęte przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie.  

Ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, wśród podmiotów uprawnionych do 

rozpoczęcia procedury “Niebieskie Karty” wymienia także pracowników placówek oświatowych, 

członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pracowników służby 

zdrowia. Na przestrzeni ostatnich 5 lat ich udział w zakresie wszczynania procedury był znikomy. 

Powyższe dane  ilustruje wykres nr 5. 
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Wykres nr 5 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie  

            w Gminie Radzionków  

Procedurę "Niebieskie Karty" wszczyna się w każdym przypadku, w którym zaistnieje 

podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie powołuje grupy robocze w celu pomocy w rozwiązywaniu problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Grupa robocza w składzie: pracownik socjalny, 

dzielnicowy, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w zależności 

od potrzeb pedagog, wychowawca, kurator, pielęgniarka środowiskowa pracują z każdą rodziną 

indywidualnie. Prowadzenie danego postępowania nie ma jednak określonych ram czasowych. Czas 

pracy z rodziną wynika z jej indywidualnych potrzeb - uzależniony jest od sytuacji całej rodziny 

i osoby doznającej przemocy, ustalonego indywidualnego planu pomocy oraz zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb – przede wszystkim potrzeby bezpieczeństwa. Wobec powyższego w danym 

roku kalendarzowym liczba prowadzonych spraw jest różna od ilości wszczętych i przekazanych do 

przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego spraw. Poniższy wykres ilustruje ilość faktycznie 

prowadzonych postępowań na przestrzeni kolejnych lat. 
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Wykres nr 6 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie 

             w Gminie Radzionków 

 Badania prowadzone w świecie pokazują, że istnieje szereg okoliczności, które są czynnikami 

ryzyka pojawienia się przemocy w rodzinie. Oznacza to, że zwiększają one prawdopodobieństwo 

wystąpienia przemocy w rodzinie, ale nie ma pomiędzy nimi a przemocą zależności przyczynowo – 

skutkowej. Do tych czynników, prócz stresu społecznego, związanego np. z trudną sytuacją 

mieszkaniową rodziny, kłopotami finansowymi lub bezrobociem występuje także alkoholizm. 

Mechanizmy, które występują w rodzinach alkoholowych sprzyjają nakręcaniu spirali przemocy 

(fizycznej, psychicznej, różnych form zaniedbania) oraz utrudniają jej ujawnienie. Analiza danych 

zgromadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Radzionkowie, dotyczących prowadzonych postępowań w ramach procedury "Niebieskie Karty" 

w okresie od 2015 do 2019 roku pozwala na formułowanie hipotezy, że czynnikiem mającym 

zasadniczy wpływ na występowanie przemocy w rodzinie, różnych zachowań agresywnych, aktów 

znęcania się nad członkami rodziny jest problem alkoholowy. Grupa robocza podejmując działania, 

kieruje wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie 

postępowania zmierzającego do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, 

obowiązku poddaniu się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Wykres nr 7 przedstawia 

liczbę złożonych wniosków w latach 2015-2019. 
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Wykres nr 7 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie 

             w Gminie Radzionków 

Szczegółowy opis procedury postępowania w przypadku przemocy w rodzinie zawiera 

przywołane już wcześniej, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz formularzy „Niebieska Karta”. W realizacji działań 

zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy dla osoby i członków rodziny dotkniętych przemocą 

wsparcia udzielają członkowie grupy roboczej. Obejmuje ono, między innymi, pracę socjalną, 

konsultacje psychologiczne, udział w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy, 

powiadomienie sądu, objęcie dziecka/dzieci pomocą psychologiczną i pedagogiczną.  

W ramach Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Radzionkowie, w 2019 roku udzielono 

ogółem 192 porad dla 52 osób. Poradnictwo dotyczyło środków psychoaktywnych, uzależnień i/lub 

picia szkodliwego, współuzależnień, chorób psychicznych z uzależnieniami. Prowadzono także 

poradnictwo poprzez działania edukacyjne służące wzmacnianiu alternatywnych wobec stosowania 

przemocy metod i kompetencji w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. W omawianym 

okresie, tj. w latach 2015 – 2019 zauważalny jest wzrost liczby udzielonych porad oraz liczby osób 

zainteresowanych i korzystających z porad specjalisty w zakresie przemocy oraz uzależnień. Dane 

przedstawia wykres nr 8. 
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Wykres nr 8 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Radzionkowie 

W rodzinach, w których występuje przemoc między dorosłymi cierpią często dzieci. Rodzaj 

relacji między rodzicami ma wpływ na rozwój dziecka. Jeżeli relacje te są nacechowane wrogością, 

konfliktami i przemocą, to dziecko, niezależnie od tego, czy jest bezpośrednio ofiarą czy świadkiem, 

ponosi konsekwencje i doświadcza krzywdzenia. Często zdarza się, że dziecko wychowywane 

w rodzinie, w której dochodzi do przemocy, jest w szkodliwy dla niego sposób w tę przemoc 

angażowane, np.: mama wysyła dziecko, żeby uspokoiło pijanego i agresywnego tatę, ojciec może 

manipulować dzieckiem i nastawić przeciwko matce. Zdarza się, że dorośli szantażują się wzajemnie, 

używając do tego celu dzieci: „jak odejdziesz, to zabiorę ci dziecko”, „nie pozwolę ci na kontakt 

z dzieckiem” itp.  Jak wiadomo, jednym z kryteriów przemocy jest dysproporcja sił między osobą 

doznającą przemocy a osobą stosującą przemoc. Dziecko od momentu przyjścia na świat i przez wiele 

kolejnych jest osobą bezbronną, słabą i całkowicie zależną od swoich rodziców. Nie ma szans na to, 

żeby samodzielnie obronić się przed przemocą z ich strony. Rodzic nie musi wkładać wysiłku, by ta 

przewaga powstała, ponieważ na gruncie fizycznym, społecznym, intelektualnym, emocjonalnym, 

materialnym jest silniejszy od swojego dziecka. Dzieci bardzo często stają się  ofiarami niejako przy 

okazji, dlatego że są „pod ręką” i można na nich bezkarnie wyładować swoją frustrację, złość czy lęk. 

To jakich konsekwencji dziecko doświadczy w dalszym życiu, zależy od różnych czynników, m.in. 

czy znajdzie osobę, która mu uwierzy, zainteresuje się jego sytuacją, zdejmie z niego ciężar poczucia 

winy i uruchomi system pomocy. Wśród rodzin na terenie Radzionkowa, gdzie prowadzone jest 

postępowanie w ramach procedury „Niebieskie Karty” są rodziny z dziećmi. Poniższy wykres 
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ilustruje liczbę rodzin z dziećmi w stosunku do ogólnej liczby rodzin objętych procedurą „Niebieskie 

Karty”, w latach 2015 – 2019.   

Wykres nr 9 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie  

            w Gminie Radzionków 

Analizując powyższe dane, w latach 2015 i 2016 rodziny z dziećmi to odpowiednio 45% 

i 51% ogólnej liczy rodzin dotkniętych przemocą, w danym roku kalendarzowym. W roku 2017 i 2018 

zauważalny jest spadek rodzin z dziećmi, odpowiednio do 35% i 33%. Rok 2019 to ogromny wzrost 

zarówno ogólnej liczby rodzin, jak udziału w tej liczbie rodzin z niepełnoletnimi dziećmi – 50% 

wszystkich rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”. 

W ramach prac grup roboczych przede wszystkim dokonuje się diagnozy sytuacji życiowej 

osób doświadczających przemocy, przygotowuje plan pomocy, udziela się wsparcia w postaci szeroko 

rozumianej pracy socjalnej m.in. wzmacniania, motywacji, edukacji, pomocy finansowej czy 

poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego, prawnego. Informuje się o prawach osób 

pokrzywdzonych, o możliwościach podjęcia działań w celu prawnego uregulowania sytuacji rodziny 

np. zabezpieczenia dzieci - alimenty, o możliwości zobowiązania osoby nadużywającej alkoholu do 

podjęcia leczenia czy złożenia w prokuraturze bądź na policji zawiadomienia o przestępstwie 

ściganym w trybie publiczno – skargowym lub wniosku o ściganie przestępstwa na wniosek osoby 

poszkodowanej.  
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W trakcie podejmowanych działań, członkowie grupy roboczej monitorują sytuację 

w środowisku domowym poszczególnych rodzin poprzez okresowe spotkaniach zarówno z osobą 

pokrzywdzoną, jak również z osobą stosującą przemoc. Spotkania odbywają się w miejscu 

zamieszkania rodziny lub siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego i umożliwiają wymianę informacji 

o bieżącej sytuacji rodziny oraz w zależności od potrzeb weryfikują początkowy plan pomocy. 

Wybrane z prowadzonych działań obrazują tabele 5 i 6. 

Tabela nr 5. Działania członków grup roboczych 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba sporządzonych wniosków do GKRPA 

o spowodowanie leczenia odwykowego 
5 9 8 8 16 

Liczba sporządzonych wniosków do Prokuratury - 

zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa znęcania się 

3 - 2 3 5 

Liczba wystosowanych pism do Sądu z prośbą 

o wgląd w sytuację dzieci 
2 3 - 1 3 

Liczba spotkań grup roboczych 111 107 112 140 197 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie  

            w Gminie Radzionków 

Tabela nr 6. Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 

 

 

Liczba osób objętych 

pomocą w formie 

poradnictwa 

ogółem 47 39 34 41 58 

 

 

 

w tym: 

 

 

medycznego 0 0 0 0 0 

psychologicznego 8 8 3 2 4 

prawnego 2 5 4 0 0 

socjalnego 47 39 34 41 58 

zawodowego i 

rodzinnego 
0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie  

            w Gminie Radzionków 

Opierając się na analizie materiału diagnostycznego, dotyczącego występowania zjawiska  

przemocy w rodzinie na terenie Radzionkowa stwierdza się jednoznacznie, że przemoc może dotyczyć 

wszystkich osób, niezależnie od pozycji na rynku pracy, sytuacji finansowej rodziny, wykształcenia 

czy miejsca zamieszkania. Sprawcy przemocy domowej dążą do tego, by podporządkować sobie 

najbliższych, sprawować nad nimi pełną kontrolę, wywołać u nich poczucie niepewności i zagrożenia. 

Używają bardzo dużego wachlarza manipulacji, zarówno w kontaktach ze swoimi bliskimi, świadkami 
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przemocy, jak i osobami, które reagują na przemoc. Służy to bagatelizowaniu sytuacji, 

minimalizowaniu szkód lub przerzucaniu na osobę pokrzywdzoną odpowiedzialności za to, co się 

wydarzyło. Należy jednak pamiętać, że to sprawca ponosi odpowiedzialność, nic zaś nie 

usprawiedliwia przemocy. Poniżej przedstawiono liczbę prowadzonych postępowań w ramach 

procedury "Niebieskie Karty" na terenie miasta Radzionków w 2019 roku, według miejsca 

zamieszkania osób pokrzywdzonych, z uwzględnieniem rodzin, w których formularz „Niebieska Karta 

– A” został sporządzony w 2019 roku po raz kolejny.  

Wykres nr 10 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie 

            w Gminie Radzionków 

 Podsumowując, przemoc w rodzinie to zjawisko, które nigdy nie powinno mieć miejsca, 

ponieważ nikt nie ma prawa naruszać praw i dóbr osobistych człowieka, powodować cierpienia. 

1

1

3

2

3

2

1

3

2

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

9

6

4

1

2

4

1

Z. Nałkowskiej

Wandy

Św. Wojciecha

Śródmiejska

Szymały

Szylera

Sobieskiego

Słowackiego

Sikorskiego

Sadowa

Rowowa

Pod Lipami

Podchorążych

Pietrygów

Norwida

Miedziowa

M. Oświęcimia

M. Dąbrowskiej

Lawendowa

Kużaja

Knosały

Gwarków

Grzybowa

Bezpieczna

Artura

Adamieckiego

Liczba prowadzonych w 2019 roku spraw według miejsca zamieszkania 

rodzin.
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Niestety przemoc występuje od zawsze i dlatego należy podejmować wszelkie działania mające na 

celu zmniejszenie skali tego zjawiska. Niezmiernie istotna jest tutaj współpraca, zaangażowanie oraz 

wysiłek wszystkich służb reagujących na problemy społeczne, ukierunkowany na przeciwdziałanie 

temu zjawisku i udzielaniu wsparcia. Relacje, które uda się nawiązać w ramach grup roboczych 

pomagają w uzgodnieniu wspólnej diagnozy i planu działań w rodzinie. Całościowe podejście do 

problemu, zdejmuje z osoby doznającej przemocy konieczność “biegania” po różnych instytucjach 

i kilkakrotnego opowiadania o traumatycznych przeżyciach. Daje to poczucie bycia wysłuchaną/ym, 

pozwala realizować interdyscyplinarny plan pomocy, uwzględniając perspektywy i potrzeby 

wszystkich członków rodziny. 

3.3 Analiza SWOT. 

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych metod diagnozy, stanowiąca użyteczną pomoc 

przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia danej jednostki samorządu terytorialnego. Niniejszą 

analizę przeprowadzono na podstawie dostępnych informacji od przedstawicieli instytucji i organizacji 

realizujących zadania w tym zakresie. Efektywnie identyfikuje słabe i silne strony oraz ocenia szanse 

i zagrożenia, jakie stoją przed instytucjami i organizacjami realizującymi działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Radzionkowa. Uwzględnia ona czynniki, które mają 

wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję realizatorów zadań z zakresu przemocy domowej. 

Powyższe czynniki podzielić można na wewnętrzne, na które społeczność lokalna ma wpływ 

(silne i słabe strony) oraz na czynniki zewnętrzne – umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu 

jednostki (szanse i zagrożenia). Podział ten pozwala zidentyfikować: czynniki pozytywne, czyli silne 

strony i szanse oraz czynniki negatywne, czyli słabe strony i zagrożenia. Opracowana diagnoza 

problemu przemocy w rodzinie, a także potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez osoby działające 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie umożliwiły sporządzenie, niżej przedstawionej 

analizy SWOT.   

 

 

Mocne strony 
 

 

Słabe strony 
 

• postrzeganie przemocy jako jednego  

z najpoważniejszych problemów 

społecznych. 

• postrzeganie alkoholizmu jako jednego  

z istotnych czynników ryzyka występowania 

przemocy, 

• niska skuteczność działań związanych  

z ochroną osób doznających przemocy, 

• niska skuteczność oddziaływań, 

interwencyjnych i motywujących wobec 

osób stosujących przemoc, 

• brak miejsc schronienia dla osób 
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• standaryzacja oddziaływań interwencyjnych 

związanych ze zjawiskiem przemocy  

w rodzinie – procedura „Niebieskie Karty”, 

• doskonalenie zawodowe kadr działających 

w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, 

• określenie zadań w zakresie zapobiegania 

i rozwiązywania  problemu przemocy 

w rodzinie – powołanie zespołu 

interdyscyplinarnego oraz gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie i ochrony praw ofiar, 

• ustawowy obowiązek tworzenia lokalnych 

systemów przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

doznających przemocy, 

• bierność świadków przemocy w rodzinie, 

• funkcjonowanie stereotypów na temat 

zjawiska przemocy domowej (np. 

akceptacja swojej sytuacji przez ofiary 

przemocy lub to, że ofiary są 

odpowiedzialne za doświadczaną przemoc), 

• długotrwałe procedury związane ze 

skierowaniem na leczenie odwykowe, 

• niewystarczające środki finansowe na 

realizację zadań z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

• nierówne zaangażowanie podmiotów 

podejmujących działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• niewystarczająca współpraca sądu  

i prokuratury w zakresie izolacji sprawcy 

lub nakazu udziału w programach 

oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla 

sprawców, 

• zbyt duża liczba zadań spoczywających 

na pracownikach socjalnych  

i dzielnicowych, uniemożliwiająca 

skuteczną pracę socjalną z rodzinami. 

 

Szanse 

 

 

Zagrożenia 

• rosnąca świadomość społeczna w zakresie 

problematyki  przemocy w rodzinie, 

• współpraca służb i instytucji w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

w tym w ramach działań interwencyjnych –

procedura „Niebieskie Karty”, 

• dostęp do programów szkoleniowych  

o charakterze interdyscyplinarnym dla 

• wpływ przemocy domowej, trwającej latami 

na zdrowie psychiczne ofiar i świadków, 

• występowanie zjawiska przemocy  

w rodzinach z problemem alkoholowym, 

• brak specjalistycznej oferty pomocy dla 

dzieci i młodzieży – ofiar przemocy  

w rodzinie z problemem alkoholowym, 

• niechęć do współpracy osób 
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różnych grup zawodowych,  

• zmiany prawne umożliwiające skuteczne 

formy niesienia pomocy rodzinom 

zagrożonym przemocą domową, 

• zwiększenie działań informacyjnych, 

dotyczących problematyki uzależnień  

i przemocy w rodzinie, 

• możliwości prowadzenia kampanii 

społecznych na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

• zwiększenie skuteczności 

interdyscyplinarnych działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• możliwość aplikowania o dofinansowanie  

w ramach konkursów i funduszy unijnych, 

• współpraca na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie z podmiotami 

prowadzącymi działalność leczniczą  

w zakresie leczenia odwykowego osób 

stosujących przemoc. 

doświadczających przemocy domowej, 

• brak gwarancji bezpieczeństwa osób 

doświadczających przemocy, 

• niechęć do podejmowania terapii oraz 

udziału w programach oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych przez sprawców, 

• wykorzystywanie procedury „Niebieskie 

Karty” w sprawach rodzinnych, w tym 

rozwodowych, 

• brak konsekwentnych działań w stosunku do 

sprawców przemocy, poczucie bezkarności  

u osób stosujących przemoc, 

• biurokratyzacja procedury „Niebieskie 

Karty” (nieadekwatna, nadmiernie 

rozbudowana dokumentacja), 

• brak środków gminnych z przeznaczeniem 

na wkład własny, niezbędny do realizacji 

projektów finansowanych ze środków 

zewnętrznych. 
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4. CELE, ZADANIA I WSKAŹNIKI PROGRAMU. 

 Celem głównym Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Radzionkowie na lata 

2021-2025 jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności działań na rzecz osób uwikłanych w przemoc. 

Cel nadrzędny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów operacyjnych oraz wyodrębnionych w ramach tych celów zadań. Długofalowy charakter 

programu może pozytywnie wpłynąć na realizację poszczególnych zadań i przełożyć się na jego efektywność. Określone w programie zadania będą 

realizowane przez włączone w jego ramy współpracujące instytucje, służby i organizacje.  

 

Cel operacyjny nr 1:  Stała edukacja i podniesienie świadomości środowiska lokalnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; zmiana 

postaw mieszkańców. 

Zadania Działania 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Upowszechnianie informacji na 

temat przemocy w rodzinie m.in.  

w zakresie czynników zagrożenia  

i ochrony przed przemocą. 

2. Zwiększenie dostępności  

i efektywności działań 

profilaktycznych (programy/ 

projekty realizowanych przez 

podmioty w zakresie 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

1. Publikacje artykułów  

w prasie lokalnej, tablicach 

informacyjnych, na stronach 

internetowych Urzędu Miasta, 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Rozpoznanie oferty projektów/  

programów profilaktycznych 

prowadzonych przez  instytucje/ 

organizacje na terenie miasta 

Radzionków. 

3. Organizowanie pogadanek, 

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2025 

Urząd Miasta, OPS, 

policja, placówki 

oświatowe, poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna, GKRPA, 

służba zdrowia, 

organizacje pozarządowe 

 

 

- liczba materiałów  

  informacyjnych (plakatów)  

  ulotek, informatorów) 

- liczba i rodzaj instytucji/ 

  organizacji realizujących 

  działania profilaktyczne 

- liczba dzieci i młodzieży 

  uczestniczących  

  w zajęciach wychowawczych,  

- liczba szkół prowadzących 

  działania profilaktyczne 
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3. Bieżące monitorowanie dostępności 

do placówek udzielających wsparcia. 

 

zajęć psychoedukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży (placówki 

oświatowe). 

4. Aktualizowanie „bazy danych” 

o miejscach pomocy i 

monitorowanie sposobu ich 

funkcjonowania.  

- wykaz placówek 

  udzielających wsparcia. 

 

 

Cel operacyjny nr 2:  Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom / rodzinom doświadczającym przemocy. 

Zadania Działania 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Zwiększenie dostępności pomocy  

    rodzinom, w których stosowana jest 

    przemoc, a w szczególności  

    zwiększenie skuteczności ochrony  

    ofiar przemocy w rodzinie. 

2. Sytematyczne diagnozowanie  

    zjawiska przemocy w rodzinie. 

1. Realizacja procedury 

„Niebieskie Karty” 

2. Realizacja działań 

zmierzających do zapewnienia 

bezpieczeństwa socjalnego 

osobom uwikłanym w przemoc. 

3. Rozwijanie działalności Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego 

działającego w ramach Gminnej 

Komisji  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2025 

Urząd Miasta, OPS, 

policja, placówki 

oświatowe, poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna, GKRPA, 

służba zdrowia, 

organizacje pozarządowe, 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

- liczba sporządzonych 

  "Niebieskich Kart - A"  

  wszczynających procedurę,  

- liczba utworzonych grup 

  roboczych, 

- liczba zakończonych 

  procedur “Niebieskie 

  Karty”, 

- liczba osób / rodzin 

  objętych pomocą socjalną, 

- liczba osób, którym 
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4. Utworzenie mieszkań 

chronionych dla ofiar przemocy. 

 

i Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

  udzielono pomocy 

  w formie poradnictwa. 

 

Cel operacyjny nr 3:  Koordynacja działań służb zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

Zadania Działania 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Rozwój współpracy w zakresie 

budowy spójnego systemu wsparcia.  

 

1. Monitorowanie zjawiska – 

ilościowe rejestrowanie 

przypadków występowania 

przemocy w rodzinie.  

2. Analiza istniejącej 

infrastruktury instytucji 

pomagającym ofiarom 

przemocy w rodzinie. 

3. Systematyczne spotkania 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

monitorującego zjawisko 

przemocy w rodzinie. 

 

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2025 

Zespół Interdyscyplinarny 

 

 

- liczba zarejestrowanych 

  przypadków przemocy  

  w rodzinie, 

- ogólna liczba wszystkich 

  prowadzonych postępowań 

  w okresie sprawozdawczym  

- liczba instytucji 

  udzielających wsparcia, 

- liczba spotkań Zespołu      

   Interdyscyplinarnego, 

- liczba spotkań grup 

   roboczych, 

- liczba spraw rozpatrzonych  

   przez grupy robocze. 
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Cel operacyjny nr 4:  Zwiększenie kompetencji pracowników służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Zadania Działania 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy 

przedstawicieli różnych grup 

zawodowych stykających się  

z problematyką przemocy  

w rodzinie. 

2. Organizacja seminariów, 

specjalistycznych szkoleń dla grup 

zawodowych powołanych do 

realizacji zadań wynikających  

z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

 

1. Udział w szkoleniach  

    podnoszących kwalifikacje 

    i umiejętności w zakresie  

    pracy z ofiarą i sprawcą  

    przemocy. 

2. Współpraca międzymiastowa  

    w zakresie wymiany  

    doświadczeń. 

3. Organizowanie  

    interdyscyplinarnych szkoleń  

    w ramach tworzenia systemu  

    przeciwdziałania przemocy  

    w rodzinie. 

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2025 

Urząd Miasta, OPS, 

policja, placowki 

oświatowe, poradnia 

psychologiczno - 

pedagogiczna, zakłady 

opieki zdrowotnej, 

GKRPA, Pełnomocnik 

Burmistrza ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

i Przeciwdziałania 

Narkomanii, Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

- liczba osób uczestniczących 

   w szkoleniach/ konferencjach, 

- liczba spotkań  

   współpracujących gmin 

   i miast, 

- liczba zorganizowanych 

   seminariów, 

   specjalistycznych szkoleń. 
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Cel operacyjny nr 5:  Oddziaływanie na sprawców przemocy. 

Zadania Działania 
Czas 

realizacji 
Realizatorzy Wskaźniki 

1. Przeprowadzanie działań 

motywujących do zmiany zachowań. 

 

 

1. Rozmowy motywujące do  

    zmiany zachowania. 

2. Występowanie do prokuratury  

    z zawiadomieniami o możliwości 

    popełnienia przestępstwa  

    przemocy w rodzinie.  

3. Kierowanie i motywowanie osób 

   stosujących przemoc do udziału  

   w programach korekcyjno- 

   edukacyjnych. 

4. Kierowanie do udziału w terapii  

    uzależnień. 

Działania 

ciągłe  

w latach  

2021-2025 

OPS, policja, GKRPA, 

Punkt Konsultacyjno-

Informacyjny, Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

- liczba wniosków do GKRPA  

  o zobowiązanie do leczenia  

  odwykowego, 

- liczba udzielonych porad  

  w Punkcie Konsultacyjno- 

  Informacyjnym dla osób  

  podejrzewanych o stosowanie  

  przemocy, 

- liczba postępowań  

  przygotowawczych / wniosków  

  do prokuratury wobec  

  sprawców przemocy. 
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5. REALIZACJA PROGRAMU. 

5.1 Adresaci Programu. 

 Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Radzionków, którzy spotykają 

się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie i jego skutkami. Program skierowany jest przede wszystkim 

do: 

• osób doświadczających przemocy, 

• osób stosujących przemoc, 

• świadków przemocy w rodzinie, 

• osób zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie, 

• służb zajmujących się realizacją działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

5.2 Harmonogram realizacji działań Programu. 

Program realizowany będzie od dnia 1 stycznia 2021 roku. Jego realizacja ma charakter 

ciągły, uwzględniający dotychczas wytyczone zadania oraz kierunki działań, jak również otwartość na 

propozycje nowych rozwiązań, wynikających z pojawiających się na bieżąco potrzeb. Dlatego też 

podczas ostatniego planowanego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie będzie przygotowywany tabelaryczny harmonogram / plan pracy na kolejny 

rok, służący wdrożeniu Programu (wskazujący realizatora /realizatorów działań i okres ich realizacji), 

w odniesieniu do zaplanowanych środków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. Program będzie wdrażany we współpracy ze służbami, instytucjami, 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami tworzącymi lokalny system przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Radzionkowie.   

 

5.3 Przewidywane efekty realizacji Programu. 

 W wyniku realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Radzionkowie na lata 2021-2025 przewduje się następujące 

efekty: 

• zmniejszenie poczucia bezradności osób doświadczających przemocy domowej,  

• zmiana postaw społeczności lokalnej wobec zjawiska przemocy, 

• zwiększenie skuteczności działań, zwiększenie kompetencji i wiedzy instytucji / podmiotów 

zajmujących się problematyką przemocy. 
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6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU. 

Źródlem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Radzionkowie na lata 2021-2025 są środki finansowane 

z budżetu gminy, ponieważ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy na 

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

alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2019r., poz. 2277 z poźn.zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz.U.2020r., poz.218 z późn.zm.). Odrębne źródło 

finansowania mogą stanowić środki finansowe pochodzące z dotacji, konkursów i projektów unijnych. 

Wydatki na realizację w/ zadań, w latach 2015-2019 ilustruje poniższy wykres. 

Wykres nr 11 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań merytoryczno-finansowych z działalności Ośrodka Pomocy  

             Społecznej w Radzionkowie” w latach 2015-2019 

W roku 2019 na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej 

wysokość środków finansowych była wyższa niż w latach poprzednich, w związku 

z dofinanoswaniem realizacji projektu pn. „Mądrość relacji to źródło inspiracji” – modelowy 

program kreowania prawidłowych postaw komunikacyjnych niwelujących zachowania przemocowe 

i agresywne, w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu 

terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.  
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7. MONITORING I EWALUACJA. 

 Koordynatorem podejmowanych przedsięwzięć oraz realizacji założonych, w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Radzionkowie na lata 2021-2025, celów będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie we 

współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

Monitoring będzie prowadzony na podstawie oceny poziomu realizacji poszczególnych zadań. 

Umożliwi ocenę ich efektywności oraz skuteczności podejmowanych działań, jednocześnie wskazując 

kierunek na rozwój Programu w przyszłości. Dane będą pozyskiwane od podmiotów zaangażowanych 

w realizację jego założeń i gromadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a wskaźniki osiągnięcia 

zamierzonych celów będą mierzone systematycznie w okresach rocznych. 

Program będzie ewaluowany, z punktu widzenia przyjętych kryteriów (wskaźników), w celu 

jego usprawnienia i oceny w odniesieniu do zamierzonych celów, w stosunku do ewoluujących 

potrzeb mieszkańców Radzionkowa. Podstawowe cele ewaluacji Programu to: 

• udoskonalanie podejmowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

• informacja o efektach wdrażania Programu oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania związane 

z jego realizacją, 

• pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie Programu wśród wszystkich zainteresowanych 

jego funkcjonowaniem i efektami. 

 

7.  ZAKOŃCZENIE 

 Przemoc w rodzinie to zjawisko, które nigdy nie powinno mieć miejsca, ponieważ nikt nie ma 

prawa naruszać praw i dóbr osobistych człowieka, powodować cierpienia. Od kilku lat promowane 

jest interdyscyplinarne podejście do problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W sytuacji 

zetknięcia się z rodziną, w której dochodzi do przemocy, każda osoba pomagająca, jak i każda 

instytucja lub organizacja wymaga wsparcia ze strony współpracujących podmiotów, ponieważ 

w obliczu wielości złożonych spraw i dylematów: socjalnych, psychologicznych, prawnych, 

moralnych, rodzinnych i społecznych, niezmiernie istotna jest współpraca, zaangażowanie oraz 

wspólny wysiłek ukierunkowany na poprawę sytuacji rodziny, w szczególności krzywdzonych 

i zaniedbywanych dzieci. 
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