
UCHWAŁA NR XXVII/3/2021 
RADY GMINY KRZYŻANOWICE 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2024 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2020.713 z dnia 2020.04.21) art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U.2020.218  z dnia 2020.02.11) 

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala co następuje 

§ 1. Przyjmuje się Program  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla 
Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2024, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Brunon Chrzibek 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/3/2021 

Rady Gminy Krzyżanowice 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

PROGRAM 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY 
W RODZINIE W GMINIE KRZYŻANOWICE 

NA LATA 2021-2024 
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I.  WSTĘP 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której kształtuje się osobowość człowieka, jego 
wartości oraz światopogląd. Powinna być objęta szczególną ochroną i opieką, a jej dobro państwo ma 
obowiązek  uwzględnić w swojej polityce społecznej, zwłaszcza w rodzinach znajdujących  się 
w szczególnie trudnej sytuacji społecznej. Przepis art. 72 Konstytucji stanowi, iż Rzeczpospolita Polska 
zapewnia ochronę praw dziecka, a każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka 
przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Nie budzi wątpliwości fakt, że zadaniem 
państwa jest ochrona rodziny przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszcza 
przed przemocą ze strony osób najbliższych. 

Prawidłowo funkcjonująca rodzina daje jej członkom poczucie bezpieczeństwa, kształtuje pozytywne 
relacje oraz prawidłowy rozwój emocjonalny u dzieci. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2021-
2024 zwany dalej Programem, znajduje normatywne oparcie w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z powołanym przepisem do zadań własnych 
gminy należy opracowywanie i realizowanie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrona ofiar przemocy. Program uwzględnia założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia na z dnia 
29 kwietnia 2014 r oraz jest zgodny z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Krzyżanowice na lata 2014-2022 

Głównym celem Programu jest dążenie do ograniczania skali i skutków przemocy domowej na terenie 
Gminy Krzyżanowice. Program zakłada podejmowanie działań chroniących ofiary przemocy,  
skierowanych do sprawców przemocy oraz działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa i służb 
świadczących fachową pomoc i wsparcie. W programie zawarto podstawowe informacje dotyczące 
zjawiska przemocy w rodzinie, istotne przy planowaniu działań w zakresie zapobiegania i zwalczania 
przemocy. Określono cel strategiczny oraz konkretne zadania Programu. Wskazano źródła finansowania 
zadań programowych w sposób umożliwiający ich rozwinięcie i uszczegółowienie, adekwatnie do 
aktualnych potrzeb lokalnych. Niniejszy Program będzie stanowił wspólny plan działań instytucji 
i organizacji zobowiązanych  do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy 
w rodzinie. Przez interdyscyplinarność powinien przyczynić się do usprawnienia lokalnego systemu 
przeciwdziałania przemocy oraz ograniczenia zjawiska przemocy, a tym samym poprawy kondycji 
rodzin. 

Podstawy prawne Programu: 

·Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.218 t.j. z dnia 
2020.02.11) 

·Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 t.j z dnia 2020.10.26) 

·Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U.2019.2277 t.j. z dnia 2019.11.19) 

·Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 
76 z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

·Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.2020.1444 t.j. z dnia 2020.08.25) 

·Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (Dz.U.2020.1359 t.j. z dnia 2020.08.10) 

·Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji  (Dz.U.2020.360 t.j. z dnia 2020.03.06) 
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II.  PRZEMOC W RODZINIE – DEFINICJE I PODSTAWY TEORETYCZNE 

Przemoc w rodzinie, zwana również przemocą domową, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne 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. 

Przemoc w rodzinie jest: 

1. Intencjonalna tzn. jest zamierzonym działaniem człowieka lub zaniechaniem działania i ma na celu 
kontrolę nad ofiarą. 

2. Naruszająca prawa i dobra osobiste ofiary - sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe 
prawa człowieka jak prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku. 

3. Przyczyną cierpienia i bólu - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na szkody, osłabiając jej zdolność do 
samoobrony. 

Wyróżniamy następujące rodzaje i formy przemocy: 

·Przemoc fizyczna - wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia 
nietykalności cielesnej. Przejawiana jest w szczególności poprzez popychanie, odpychanie, obezwładnianie, 
przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięściami, bicie 
przedmiotami, parzenie, polewanie żrącymi substancjami, grożenie bronią, ograniczanie dostępu do 
pożywienia, nieudzielanie koniecznej pomocy itp. 

·Przemoc psychiczna- umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy 
psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej 
poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przejawiana jest 
w szczególności poprzez poniżanie, naśmiewanie się z poglądów, pochodzenia, religii, własnych poglądów, 
stała krytyka zachowań, wmawianie chorób psychicznych, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi 
osobami, wymuszanie i domaganie się posłuszeństwa, upokarzanie, zawstydzanie, szantażowanie, 
stosowanie gróźb itp.  

·Przemoc seksualna- wymuszanie niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb 
seksualnych sprawcy w szczególności poprzez sadystyczne formy współżycia seksualnego, wymuszanie 
pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych form i praktyk seksualnych, krytyka zachowań 
seksualnych itp. 

·Przemoc ekonomiczna-  działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od 
sprawcy. Niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, odbieranie zarobionych pieniędzy, 
uniemożliwianie podjęcia pracy zawodowej, zmuszanie do pracy  bez wynagrodzenia itp. 

·Zaniedbanie- ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych, emocjonalnych osób 
najbliższych. 

Przemoc przebiega w cyklu, w którym wyodrębnia się trzy fazy: 

1. Faza narastającego napięcia - w zachowaniu sprawcy pojawia się napięcie, złość, poirytowanie; 
prowokuje awantury, traci panowanie nad emocjami, sięga po alkohol i inne środki odurzające. Ofiara uspokaja 
go, spełnia wszystkie zachcianki, wywiązuje się z wszystkich obowiązków, często przeprasza, doświadcza 
dolegliwości psychosomatycznych. W wyniku narastania napięcia często sama prowokuje awanturę. 

2. Faza gwałtownej przemocy - sprawca staje się gwałtowny, wpada w szał, wyładowuje się dokonując 
aktów przemocy. Ofiara stara się zrobić wszystko, żeby go uspokoić i ochronić siebie, jest bezradna. Po akcie 
przemocy jest w szoku, odczuwa wstyd, upokorzenie, przerażenie, staje się apatyczna, traci ochotę do życia, 
odczuwa złość i bezradność. 

3. Faza miodowego miesiąca - sprawca przemocy przeprasza, okazuje skruchę, żałuje, obiecuje poprawę, 
usiłuje tłumaczyć swoje zachowanie, zapewnia, że więcej tego nie zrobi; dba, kupuje kwiaty, prezenty. Ofiara 
przemocy zaczyna wierzyć w przemianę sprawcy, czuje się kochana, odczuwa bliskość, jest pełna nadziei. 

Po okresie miodowego miesiąca cykl ten się powtarza. 
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Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym dla jej ofiary. Jej bezpośrednimi skutkami są 
szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym oraz poważne i długotrwałe problemy ujawniające się w życiu 
dorosłym, a będące konsekwencjami przemocy doświadczanej w dzieciństwie. 

Przemoc domowa jest poważnym problemem społecznym. Dotyka rodzin niezależnie od ich statusu 
materialnego czy społecznego, najczęściej osoby słabsze, które nie potrafią się same obronić. Zazwyczaj 
stosowana jest przez osoby najbliższe, które powinny być ostoją i stwarzać poczucie bezpieczeństwa. 

Przemoc domowa jest zjawiskiem trudnym do wykrycia, gdyż ofiary przemocy często nie chcą  o tym 
mówić i nie zawsze chcą szukać pomocy na zewnątrz. Często zdarza się, że ofiary przez lata skrywają swoją 
tajemnicę i dopiero w skrajnie niebezpiecznych przypadkach ujawniają, że są ofiarami przemocy. 
Współczesny model rodziny oraz styl życia często izolujący się od sąsiadów oraz dalszej rodziny a zarazem 
przenoszący sporą część kontaktów towarzyskich do mediów społecznościowych sprzyja powstawaniu 
napięć i konfliktów w rodzinach. Przemoc domowa jest jednak zawsze zjawiskiem negatywnym, gdyż 
narusza podstawowy system wartości rodziny. Powoduje destabilizację rodziny i często jej całkowity 
rozpad.  Poprzez wykorzystanie przewagi siły narusza podstawowe prawa człowieka takie jak godność, 
szacunek, nietykalność osobistą, powoduje krzywdę i cierpienie jej ofiar. 

IV.  DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KRZYŻANOWICE 

Dane niezbędne do zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie pochodzą z danych ośrodka 
pomocy społecznej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

OSOBY DOTKNIĘTE PRZEMOCĄ W LATACH 2016-2020 

LATA OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI MAŁOLETNI 
2016  25 9 3 13 
2017 51 23 0 28 
2018 65 28 4 33 
2019 40 24 1 15 
2020 31 13 4 14 

ŹRÓDŁO: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego 

LICZBA PROWADZONYCH PROCEDUR "NIEBESKIEJ KARTY" W GMINIE 
KRZYŻANOWICE W LATACH 2016-2019 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba sporządzonych procedur 
Niebieskiej Karty w tym przez: 

14 27 32 18 12 

Policję  13 24 26 13 7 
Pracownika socjalnego 1 1 5 5 4 
Inne służby 0 2 1 0 1 
Liczba osób objętych pomocą 
Zespołu Interdyscyplinarnego w 
tym  

40 76 96 40 31 

kobiety 14 23 32 24 13 
mężczyźni 13 25 31 1 4 
dzieci 13 28 33 15 14 
Liczba wniosków skierowanych 
do Sądu o wgląd w sytuację 
dziecka 

7 17 14 7 3 

Liczba wniosków skierowanych 
do GKRPA 

9 9 17 6 5 

Źródło: dane ZI 

Z danych statystycznych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Krzyżanowice wynika, że w 2020 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 12 Niebieskich 
Kart. Na przestrzeni ostatnich 5 lat zauważyć można, że w znacznej większości prowadzonych procedur 
osobami pokrzywdzonymi są kobiety oraz osoby małoletnie. Zdecydowanie rzadko sprawcami przemocy są 
kobiety. W ostatnich latach liczba założonych procedur Niebieskiej Karty zmalała, co nie oznacza, że 
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problem przemocy zmalał. W wielu przypadkach osoby pokrzywdzone nie decydują się na zgłoszenie 
przemocy powołanym do tego służbom. 

Z przedstawionych danych  dotyczących gminy Krzyżanowice wynika, iż skala problemu przemocy 
w rodzinie jest kwestią wymagającą systemowego działania. Z przedstawionych analiz wynika,  że przemoc 
w rodzinie, mimo iż nadal jest problemem wstydliwym, niechętnie ujawnianym, to jednak grono osób 
decyduje się na poszukiwanie pomocy u przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem temu 
zjawisku. 

W gminie Krzyżanowice zadania w zakresie pomocy ofiarom przemocy wykonuje Zespół 
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nie zabezpiecza on jednak wszystkich 
potrzeb dotyczących problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Istnieje zatem konieczność 
współpracy ze specjalistycznymi instytucjami powiatowymi. Zespół Interdyscyplinarny stale współpracuje 
z: 

1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie, 

2. Komisariatem Policji w Krzyżanowicach, 

3. Placówkami oświatowymi na terenie gminy Krzyżanowice, 

4. Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego na terenie gminy Krzyżanowice, 

5. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krzyżanowice, 

6. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

7. Sądem Rejonowym w Raciborzu, 

8. Prokuraturą Rejonową w Raciborzu, 

9. Stowarzyszeniem Persona w Raciborzu, 

10. Fundacją Centrum Pomocy Pokrzywdzonym w Raciborzu, 

11. Inne instytucje działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

V.  ZAŁOŻENIA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  I OCHRONY 
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

1. Cechy programu: 

a) systemowość - program jest spójnym i wielopoziomowym systemem przeciwdziałania przemocy opartym 
o wyspecjalizowane zasoby instytucjonalne i ludzkie, pomiędzy którymi istnieje relacja współpracy, 

b) interdyscyplinarność - wszelkie działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane 
i wdrażane przez specjalistów, będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji, 

c) kompleksowość - uwzględnianie różnych aspektów przemocy domowej: prawnego, psychologicznego, 
moralnego, społecznego, 

d) efektywność - diagnoza problemu, rozpoznanie zjawiska i jego lokalnych uwarunkowań pozwala na 
wypracowanie skutecznych - efektywnych rozwiązań. 

2. Adresaci programu: 

a) mieszkańcy gminy Krzyżanowice, 

b) rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy, 

c) rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy domowej, 

d) przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą. 

3. Prognozowane efekty: 

a) zmiana postaw społeczeństwa wobec zjawiska przemocy w rodzinie, 

b) pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, 

c) zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar przemocy, 

d) spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie, 
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e) profesjonalizm pomocy w obszarze przemocy w rodzinie. 

VI.  CELE PROGRAMU 

CEL GŁÓWNY: 

Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zbudowanie 
jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób dotkniętych lub zagrożonych  
zjawiskiem przemocy. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. edukacja społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie 
zjawiska przemocy, 

2. budowanie zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

3. profesjonalizm oraz szeroka oferta form pomocy i wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, 

4. zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 

5. zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy, 

6. szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

7. diagnozowanie i monitorowanie problemów przemocy domowej na terenie gminy. 

VII.  ZADANIA 

1. Edukacja społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości i wrażliwości dotyczącej zjawiska 
przemocy. 

a) opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych na  temat przemocy w rodzinie i jej 
negatywnych skutków, 

b) prowadzenie kampanii edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy, 

c) prowadzenie w szkołach zajęć uświadamiających zagrożenia płynące z przemocy w rodzinie oraz 
propagujących zachowania sprzyjające pozytywnym postawom w rodzinie. 

2. Budowanie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

a) opracowanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie, 

b) prowadzenie telefonu informacyjnego dla osób z problemem przemocy. 

c) dostęp do usług prawnych, psychologicznych w sytuacji kryzysu wywołanego zjawiskiem przemocy 
w rodzinie, 

d) zwiększenie dostępności do akceptowanych społecznie form rozwiązywania konfliktów rodzinnych poprzez 
udział osób trzecich, w tym mediatorów. 

3. Profesjonalizm oraz szeroka oferta form pomocy i wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie. 

a) działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

b) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w zakresie realizacji programu dla 
sprawców przemocy w rodzinie, 

c) współpraca z instytucjami prowadzącymi terapię dla ofiar przemocy w rodzinie. 

4. Szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

a) realizacja szkoleń i kierowanie na dostępne formy dokształcania pracowników instytucji realizujących 
zadania z zakresu przemocy w rodzinie, 

b) realizacja interdyscyplinarnych szkoleń dla przedstawicieli instytucji i organizacji  zaangażowanych 
w zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie, 

c) uczestniczenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w konferencjach, seminariach, warsztatach na temat 
problematyki przemocy. 
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VIII.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Środki własne gminy zabezpieczone w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s  
w Tworkowie przeznaczone na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Środki mogą pochodzić również 
z konkursów, grantów oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

IX.  MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Krzyżanowice na lata 2021-2024 stanowi strategię działania na rzecz zapobiegania i zwalczania 
przemocy w rodzinie, realizowaną przez wszystkie instytucje i organizacje zobowiązane  do 
podejmowania działań w tym zakresie na terenie Gminy Krzyżanowice i powiatu raciborskiego. Program 
będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie. Monitoring 
programu będzie prowadzony na bieżąco w celu sprawdzenia, czy zadania ujęte  w programie są 
realizowane zgodnie z planem. 

Do 31 stycznia danego roku składane będzie sprawozdanie do Wójta Gminy Krzyżanowice za rok 
poprzedni z realizacji programu oraz działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

W celu zbadania skuteczności Program będzie podlegał ewaluacji - w trakcie realizacji i po jego 
zakończeniu. 

Ewaluacja Programu uwzględnia: 

1) diagnozę problemów społecznych w Gminie - systematycznie prowadzony monitoring, 

1) ocenę stopnia realizacji celów operacyjnych zawartych w Programie, 

2) ocenę stopnia realizacji poszczególnych zadań zawartych w Programie, 

3) ocenę efektów podejmowanych działań. 

Wskaźnikami ewaluacji są: 

a) liczba rodzin uwikłanych w przemoc na podstawie rozpoznania pracowników socjalnych, 

b) liczba rodzin uwikłanych w przemoc na podstawie rozpoznania Policji, 

c) liczba przeszkolonych pracowników zajmujących się problemem przemocy w Gminie, 

d) liczba niebieskich kart zarejestrowanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, 

e) liczba niebieskich kart zarejestrowanych przez funkcjonariuszy Policji, 

f) liczba Niebieskich Kart założonych przez instytucje do tego upoważnione, 

g) liczba zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa w związku z przemocą, 

h) Liczba przygotowanych materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących przemocy. 

Ewaluacja pozwoli na zwiększenie skuteczności działań z zakresu pomocy osobom dotkniętym 
problemem przemocy w rodzinie, pozwoli na zwiększenie skuteczności działań z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wskazanie dalszych kierunków rozwoju systemu 
wsparcia dziecka i rodziny. 

Ewaluację programu prowadzić będzie Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s 
w Tworkowie przy współpracy z pozostałymi realizatorami programu. 

X. ZAKOŃCZENIE  

Zjawisko przemocy jest zjawiskiem trudnym do zbadania. Niejednokrotnie ofiary przemocy nie chcą 
mówić o swoich problemach. Często nie zgłaszają się z problemem do instytucji zajmujących się pomocą 
osobom pokrzywdzonym. W niektórych środowiskach przemoc jest zjawiskiem akceptowalnym 
społecznie, często więc ofiary przemocy nie mają świadomości, że są uzależnione od sprawcy, który 
najczęściej jest osobą najbliższą i powinien być wsparciem nie zaś oprawcą Zadaniem służb pomocowych 
jest zatem pomoc wszystkim osobom doświadczającym przemocy, ich ochrona ale również edukacja 
społeczności lokalnej w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom, pobudzanie do aktywności 
społecznej. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy    w Rodzinie pozwoli na osiągnięcie 
wytyczonych celów, pogłębi współpracę pomiędzy instytucjami niosącym pomoc osobom 
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pokrzywdzonym, przyczyni się do wzrostu społecznej świadomości poprzez kampanie informacyjne 
prowadzone w szkołach ale również wśród seniorów.
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Uzasadnienie

Konieczność podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie wynika z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w myśl którego do zadań własnych gminy
należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym
opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie. Rada Gminy Krzyżanowice Uchwałą nr XIII.76.2015 z dnia 26 listopada 2015 roku
przyjęła program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w gminie
Krzyżanowice na lata 2016-2020. Z uwagi na fakt, iż program ten obowiązuje do końca 2020 roku, podjęcie
uchwały w przedmiotowej sprawie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kolejnych latach.
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