
 

 

UCHWAŁA NR XXX/529/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2021 – 2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu 

Andrzej Stawiarski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 8893
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Synteza diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Stary Sącz

Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie dokonano na podstawie:
- danych uzyskanych z formularzy Niebieskich Kart z lat 2017 – 2019,
-  opinii  pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej  w Starym Sączu oraz  pedagogów
starosądeckich szkół,
- 3 ankiet: dwie spośród nich przeprowadził Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu (ankieta
online  oraz  ankieta  tradycyjna  wśród klientów OPSu,  trzecia  ankieta  została  przeprowadzona  na
zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu.
Wszystkie badani pochodzą z roku 2020. 

Diagnoza szczegółowa zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Stary Sącz znajduje się w
załączniku do niniejszego programu. 

Jednym  z  ważniejszym  elementów  diagnozy  jest  oszacowanie  w  gminie  skali  zjawiska
przemocy w rodzinie. Badania stacjonarne potwierdziły, że w co piątej rodzinie może dochodzić do
przemocy w różnorakich odmianach, natomiast ankieta online gdzie anonimowość jest dużo większa,
pokazało że może to być nawet 40%.

Badani częściej przyznawali, że do przemocy dochodzi w rodzinach ich znajomych niż w ich
samych (21% w badaniu stacjonarnym OPSu i aż 45% w badaniu GKRPA). 

Przyczyną przemocy to w zdecydowanej  większości  stanowi alkohol  (90% odpowiedzi  w
różnych badaniach). Około co drugi badany wskazuje problemy finansowe, doświadczenia i wzorce
wyniesione z domu czy problemy psychiczne. 

¾ ankietowanych uważa, że to policja przede wszystkim udziela ofiarom przemocy pomocy.
Tuż za nią jest OPS (blisko 70% wskazań w różnych badaniach).  3 na 5 osób  odpowiada, że wie
gdzie szukać pomocy w gminie ,  a pomoc ta jest  skuteczna.  Niestety połowa ankietowanych nie
potrafi ocenić skuteczności działań profilaktycznych w gminie, 37% pozytywnie ocenia te działania,
co dziesiąty – negatywnie.

Respondenci w zdecydowanej większości zaliczali do przemocy w rodzinie przemoc fizyczną
i  psychiczną,  z  tym że  częściej  fizyczną,  którą  łatwo zidentyfikować.  Dwóch z  pięciu badanych
wyraziło zdanie, że stosowania kar fizycznych i surowe traktowanie dzieci nie stanowi dobrej metody
wychowawczej. Niemniej tyle samo stwierdziło, że stosowanie kar cielesnych jest dopuszczalne w
sytuacji kiedy inne metody zawodzą, co jest wynikiem zaskakującym. 

43%  przebadanych  nauczycieli  przyznało,  że  znają  uczniów,  którzy  mogą  doświadczać
problemu przemocy w rodzinie, ale żaden z pracowników oświaty nie wszczął procedury Niebieskiej
Karty.  Niebieskie  Karty  zakłada  jedynie  policja  i  ośrodek  pomocy  społecznej,  ośrodki  zdrowia,
szkoły i GKRPA nie zakładali kart. 

Zestawieni Niebieskich Kart pokazuje, że 3/4 ofiar przemocy to kobiety, sprawcy przemocy to
w zdecydowanej mierze mężczyźni, blisko 90%. Ofiary przemocy to przeważnie osoby starsze 51-65
lat, ta grupa wyraźnie przyrasta, do niedawna najliczniejszą kategorią byli 36-50 latkowie.  Z kolei
najliczniejsi sprawcy przemocy to kategoria wiekowa 36-50 lat, stałą grupą sprawców (co czwarty)
stanowią osoby w wieku 26-35 lat.  Ofiary przemocy to głównie żony, ale grupa ta mocno różnicuje
się z uwzględnieniem że to rodzice stają się coraz częściej ofiarami, a zwłaszcza matki. W większości
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zachowania  przemocowe  nacechowane  są  przemocą  psychiczną  (wyzwiskami,  poniżaniem),  co
piątemu zachowaniu towarzyszy przemoc fizyczna,  a jedno z trzech z tych zachowań kończy się
uszkodzeniem ciała.

Analiza SWOT

Mocne strony
1. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (ZI); 
2. Efektywne działanie grup roboczych w ramach ZI; 
3. Stosowanie procedury Niebieskiej Karty; 
4. Funkcjonowanie na terenie Gminy Punktu 

Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie; 
5. Dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego, 

psychologicznego, socjalnego;
6. Funkcjonowanie telefonu zaufania w Gminie; 
7. Doświadczenie w pracy z rodzinami dotkniętymi 

problemem przemocy; - Odpowiedzialność, 
zaangażowanie i profesjonalizm kadry zajmującej się 
przeciwdziałaniem przemocy; 

8. Znajomość specyfiki środowiska i obszarów 
problemowych wśród kadry zajmującej się 
przeciwdziałaniem przemocy; 

9. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez kadrę 
zajmującą się problematyką przemocy w rodzinie; 

10. Wypracowane metody współpracy ZI z Policją, 
szkołami, służbą zdrowia; - Istniejące zaplecze 
instytucjonalne: OPS, PWD, asystenci rodzin, GKRPA, 
Policja, ośrodki zdrowia; 

11. Posiadanie przez pracowników jednostek gminnych 
wysokiej świadomości odnośnie wagi problemu 
społecznego, jakim jest przemoc w rodzinie; 

12. Działalność GKRPA w zakresie rozwiązywania 
problemów uzależnień; 

13. Działanie szkół w zakresie przeciwdziałania przemocy; 
14. Wsparcie terapeuty uzależnień, psychologa dziecięcego 

oraz doradcy zawodowego;

Słabe strony
1. Występujące przypadki przemocy na terenie gminy; 
2. Niezgłaszane przypadki przemocy; 
3. Ukrywanie przez rodzinę występowania aktów 

przemocy, niechęć do współpracy; 
4. Brak umiejętności pozyskiwania wsparcia; 
5. Brak wiedzy społeczeństwa na temat instytucji 

wspierających;
6. Uzależnienia, frustracje wywołane problemami 

wychowawczymi występujące wśród mieszkańców 
Gminy; 

7. Wyjazdy zagraniczne za pracą, eurosieroctwo; 
8. Występowanie tz. „przemocy pokoleniowej; 
9. Izolacja terenowa i społeczna niektórych rodzin w 

gminie; 
10. Brak mieszkań socjalnych, komunalnych, chronionych 

dla ofiar przemocy i ich rodzin; 
11. Obciążenie zawodowe kadry pomocy społecznej innymi

zadaniami utrudniającymi zwiększenie zaangażowania 
w działania przeciw przemocowe; 

12. Niskie wynagrodzenia osób zaangażowanych w 
poradnictwo; 

13. Wypalenie zawodowe; 
14. Brak środka przymusu do udziału sprawców w 

zajęciach korekcyjno- edukacyjnych; 
15. Powszechny pogląd o braku konsekwencji ponoszonych

przez sprawcę będący czynnikiem osłabiającym 
podejmowanie działań przeciwko niemu; 

16. Niewystarczająca  wiedza  na  temat  kompetencji
poszczególnych służb i ich zaplecza;

Szanse
1) Gotowość  rozwijania  współpracy  służb  i  instytucji

działających w obszarze pomocowym, w tym placówek
szkolnych; 

2) Szkolenia  dla  kadr  pomocy  społecznej,  wymiaru
sprawiedliwości,  policji,  ochrony  zdrowia,  placówek
oświatowych z  zakresu przeciwdziałania  i  reagowania
na zjawisko przemocy; 

3) Możliwość  pozyskiwania  środków  finansowych  z
nowych źródeł; 

4) Pozytywne zmiany w polityce prorodzinnej państwa; 
5) Realizacja projektów i programów aktywizacyjnych dla

społeczności lokalnej; 
6) Akceptacja  społeczna  dla  działań  związanych  z

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 
7) Ogólnopolskie  kampanie  medialne  mające  na  celu

zmianę  świadomości  społecznej  w  zakresie  problemu
przemocy; 

8) Przychylność  władz  samorządowych  i  lokalnych
mediów; 

9) Zwiększenie  się  świadomości  społecznej  na  temat

Zagrożenia
1. Funkcjonujące  w  społeczeństwie  mity,  przekonania  i

stereotypy na temat przemocy w rodzinie;
2. Wysoki  poziom  tolerancji  społecznej  na  stosowanie

przemocy w rodzinie;
3. Poczucie bezkarności osób stosujących przemoc;
4. Niedoinformowanie  społeczne  odnośnie  placówek

świadczących pomoc osobom krzywdzonym;
5. Niewystarczająca  wiedza  interdyscyplinarna  wśród

pracowników szeroko rozumianych służb pomocowych
na  temat  zjawiska  przemocy  i  kompetencji
poszczególnych podmiotów;

6. Negatywne  przykłady  w  mediach  pracy  służb
pomocowych  w  obszarze  interwencji  kryzysowej,  w
tym przeciwdziałania przemocy;

7. Niebezpieczeństwo  marginalizacji  i  wykluczenia
społecznego osób i rodzin dotkniętych przemocą;

8. Mała  aktywność  środowisk  gminnych  w  realizacji
Programu;

9. Współwystępowanie  przy  przemocy  także  innych
dysfunkcji (uzależnienia);

3

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 8893



zjawiska przemocy w rodzinie; 
10) Funkcjonowanie ogólnopolskiego telefonu zaufania; 
11) Możliwość korzystania z dobrych praktyk z Polski; 
12) Coraz większa otwartość społeczeństwa na korzystanie

z pomocy specjalistyczne; 
13) Rozwijająca  się  współpraca  powiatu  z  gminami,

szkołami w ramach porozumień; 
14) Zaangażowanie  szkół  i  środowisk  lokalnych  w

przeciwdziałaniu  przemocy
w rodzinie; 

15) Funkcjonowanie  Sądeckiego  Ośrodka  Interwencji
Kryzysowej; 

16) Ustawowe  uregulowania  w  zakresie  przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

17) Funkcjonowanie PCPR, MOPiTU;
18) Ustawa antyprzemocowa;

10. Niskie kary w stosunku do rangi popełnionego czynu;
11. Brak  gwarancji  bezpieczeństwa  dla  osób

doświadczających przemocy;
12. Dalsze  rozprzestrzenianie  koronawirusa,  zwiększona

izolacja rodzin;
13. Brak wiedzy mieszkańców na temat zakazu stosowania

kar cielesnych wobec dzieci;

Określenie odsetka populacji zagrożonej przemocą w gminie

Rodzaj badania Bezpośrednio zetknąłem się z przemocą 
domową/osobiście jej doświadczyłem

badanie ankietowe online 41% 

badanie GKRPA 16% dorośli
19% dzieci

anonimowa ankieta wśród klientów OPS 14% 

Powyższe zestawienie pokazuje odsetek osób, którzy bezpośrednio doświadczyli przemocy.
Dane  pochodzą  z  różnych  badań.  Należy  przypuszczać,  że  wyniki  zależą  w  dużym  stopniu  od
sposobu przeprowadzania  badania.  Ankiety  online  są najbardziej  anonimowe,  pozwalają  szczerze
przyznać  się  do dysfunkcyjnych doświadczeń,  bez krępującego uczestnictwa ankietera.  Z drugiej
strony mogą też pokazywać wyniki „na wyrost”, w tego typu badaniach jest tendencja „nadrealizmu”.
Z kolei ankieta przeprowadzona wśród klientów OPS (ankieta była przeprowadzana w budynku OPS,
pracownik prosił klientów o wypełnienie ankiety i wrzucenie jej do urny) – dała wynik dużo niższy.
Ankietę  GKRPA przeprowadzono  za  pomocą  komunikatorów  platform  służących  do  zdalnego
nauczania. W obu ostatnich badaniach można wysnuć przypuszczenie, że ankietowani żywili większą
obawę o anonimowość i  ewentualne napiętnowanie.  Badanie GKRPA i wśród klientów OPS dało
podobny rezultat,  natomiast badanie online jest znacząco wyższe. Należy przypuszczać, że realny
odsetek  osób  zagrożonych  przemocą,  uwzględniając  wyżej  opisaną  metodologię  badań,  będzie
oscylował  wokół  25% t.  j.  będzie  nieco  wyższy niż  w badaniach GKRPA i  OPS (dwa podobne
wyniki) i znacząco niższy niż w badaniu online. 

Wynik końcowy:
Co czwarty mieszkaniec gminy doświadcza jakieś formy przemocy (fizycznej, słownej,

psychicznej). 
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Część programowa

1. Cele programu.

Celem strategicznym niniejszego programu jest:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin, w których
ten problem występuje.

Szczegółowe cele przedstawiają się następująco:
1. Podejmowanie  i  koordynacja  działań  lokalnych  podmiotów  na  rzecz  przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 
2. Profilaktyczne  i  edukacyjne  działania  wśród  społeczności  lokalnej  podnoszące  wiedzę,

świadomość i wrażliwość na temat zjawiska przemocy w rodzinie
3. Zapewnienie  specjalistycznej  pomocy  i  wsparcia  dla  osób doświadczających  przemocy  w

rodzinie
4. Podejmowanie działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w

rodzinie
5. Podnoszenie  kompetencji  przedstawicieli  służb  zajmujących  się  problematyką

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wyżej wymienione cele będą realizowane przy pomocy działań o charakterze:
 Profilaktycznym-  promowanie,  propagowanie  zachowań  alternatywnych  wobec  przemocy,

nowatorskich i systemowych rozwiązań
 Edukacyjnym-  upowszechnianie  wiedzy  na  temat  przemocy  i  jej  negatywnych  skutków,

kształtowanie właściwych postaw, w tym brak akceptacji dla przemocy,
 Pomocowym-  specjalistyczne  poradnictwo,  działania  profilaktyczno-  terapeutyczne,

korekcyjno-edukacyjne, informowanie o miejscach i możliwościach udzielania pomocy
 Wspierającym-  wsparcie  merytoryczne  i  praktyczne  służb  pomocowych,  wzmacnianie  i

aktywizowanie instytucji i organizacji, współpraca i wymiana doświadczeń oraz informacji. 

2. Sposób realizacji celów szczegółowych.

Cel  1:  Podejmowanie  i  koordynacja  działań  lokalnych  podmiotów  na  rzecz  przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Działania:
1. Nawiązywanie i pogłębianie współpracy pomiędzy gminnymi instytucjami, kościołami, związkami
wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Zapewnienie ciągłości pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych.
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3. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”.
Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej,  Komisariat  Policji,  Placówki  oświatowe,  Służba  Zdrowia,  GKRPA,
Sąd, Urząd Gminy, kościoły, organizacje kościelne, organizacje pozarządowe.
Termin realizacji:
Działania ciągłe 2021-2023.
Ramy finansowe i źródła finansowania: 
Zasoby organizacyjne i finansowe OPSu i realizatorów.
Wskaźniki:

 Liczba nawiązanych partnerstw między organizacjami (porozumienia/umowy)
 Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych
 Liczba wszczętych i zakończonych procedur Niebieskie Karty 
 Liczba/rodzaj inicjatyw usprawniających wzajemne współdziałanie.

Cel  2:  Profilaktyczne  i  edukacyjne  działania  wśród  społeczności  lokalnej  podnoszące  wiedzę,
świadomość i wrażliwość na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Działania:
1.  Przygotowywanie  i  udostępnianie  materiałów  o  charakterze  informacyjnym  i  edukacyjnym  z
zakresu przeciwdziałania przemocy. 
2. Publikowanie informacji o zjawisku przemocy i lokalnym systemie wsparcia przy wykorzystaniu
stron internetowych i środków masowego przekazu.
3.  Gromadzenie  i  publikowanie  informacji  na  temat  instytucji  udzielających  pomocy  ofiarom
przemocy.
4. Promowanie wśród społeczności lokalnej alternatywnych do przemocy form spędzania wolnego
czasu.
5. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez organizację zajęć, warsztatów, pogadanek.
6. Realizację projektów socjalnych o charakterze profilaktycznymi i edukacyjnym.
Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny.
Termin realizacji:
Działania ciągłe 2021-2023.
Ramy finansowe i źródła finansowania:
Środki  własne  gminy  (4000 zł  rocznie),  środki  krajowe  oraz  UE (w zależności  od  pozyskanego
dofinansowania).
Wskaźniki: 

 Liczba plakatów, broszur, ulotek
 Liczba instytucji gdzie rozdysponowano materiały informacyjne
 Liczba opublikowanych artykułów
 Liczba zrealizowanych projektów socjalnych 
 Liczba przeprowadzonych spotkań, pogadanek, warsztatów
 Liczba/rodzaj inicjatyw promujących właściwe spędzanie wolnego czasu.
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Cel  3:  Zapewnienie  specjalistycznej  pomocy i  wsparcia  dla  osób doświadczających przemocy w
rodzinie.

Działania:
1.  Realizacja  działań  edukacyjnych  służących  wzmocnieniu  opiekuńczych  i  wychowawczych
kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie poprzez Punkt Konsultacyjny
ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  (prowadzenie  poradnictwa  w  szczególności
psychologicznego, prawnego, terapeutycznego, rodzinnego i socjalnego).
2.  Pomoc  ofiarom  przemocy  w  uzyskaniu  ochrony  przed  dalszym  krzywdzeniem  poprzez
umożliwienie  bezpiecznego  schronienia  (udzielanie  informacji  o  ośrodkach  wsparcia,  pomoc  w
uzyskaniu pobytu).
3. Podejmowanie przez pracowników socjalnych interwencji kryzysowej i wsparcia w środowisku.
4. Pomoc w uzyskaniu innego mieszkania (np. z gminnych zasobów lokalowych).
5. Ciągłość działania lokalnego telefonu zaufania.
6.  Kierowanie  osób  doświadczających  przemocy  w  rodzinie  do  instytucji  udzielających
specjalistycznego wsparcia (SOIK, MOPiTU, GKRPA).
Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, Punkt Konsultacyjny, GKRPA, Komisariat
Policji 
Termin realizacji:
Działania ciągłe 2021-2023
Ramy finansowe i źródła finansowania:
Środki własne gminy (15000 zł rocznie)
Wskaźniki:

 Liczba godzin poradnictwa specjalistycznego, liczba zatrudnionych specjalistów, liczba osób
korzystających z poradnictwa

 Liczba zapewnionych miejsc w ośrodkach schronieniowych, liczba osób korzystających ze
schronienia 

 Liczba  interwencji  kryzysowych w środowisku,  liczba  zastosowanych  procedur  odebrania
dziecka

 Osoby, którym udzielono wsparcia w uzyskaniu innego mieszkania
 Liczba osób skierowanych do instytucji udzielających specjalistycznego poradnictwa.

Cel 4: Podejmowanie działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w
rodzinie.

Działania:
1.  Realizacja  poradnictwa  wobec  sprawców  przemocy  poprzez  Punkt  Konsultacyjny  ds.
Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  (prowadzenie  poradnictwa  w  szczególności
psychologicznego, prawnego, terapeutycznego, rodzinnego i socjalnego).
2. Kierowanie sprawców do odbycia programów korekcyjno-edukacyjnych.
3. Kierowanie sprawców przemocy w rodzinie do instytucji udzielających specjalistycznego wsparcia
(SOIK, MOPiTU, GKRPA).
4. Zawiadamianie prokuratury lub innych organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.
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5. Zawiadomienie sądu rodzinnego o rozpoznanie sytuacji nieletnich.
6. Kierowanie spraw do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7.  Kierowanie  wniosków  o  asystę  Policji  do  Komendanta  Komisariatu  Policji  w  Starym  Sączu
podczas wywiadów środowiskowych
Realizatorzy: 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny.
Termin realizacji: 
działania ciągłe 2021-2023
Ramy finansowe i źródła finansowania: 
Zasoby organizacyjne i finansowe OPSu i realizatorów
Wskaźniki: 

 Liczba sprawców, którzy skorzystali z poradnictwa
 Liczba sprawców korzystających z programów korekcyjno- edukacyjnych
 Liczba sprawców skierowanych do instytucji udzielających specjalistycznego poradnictwa
 Liczba złożonych zawiadomień do Prokuratury lub innych organów ścigania
 Liczba zawiadomienie skierowanych do sądu rodzinnego o rozpoznanie sytuacji nieletnich
 Liczba osób poddanych oddziaływaniom GKRPA (w tym liczba osób poddanych leczeniu

odwykowemu)
 Liczba asyst Policji

Cel  5:  Podnoszenie  kompetencji  przedstawicieli  służb  zajmujących  się  problematyką
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania:
1. Udział przedstawicieli służb w szkoleniach, konferencjach, superwizjach, warsztatach.
Realizatorzy: 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny
Termin realizacji: 
Działania ciągłe 2021-2023
Ramy finansowe i źródła finansowania: 
Środki  własne  gminy  (3000 zł  rocznie),  środki  krajowe  oraz  UE (w zależności  od  pozyskanego
dofinansowania).
Wskaźniki: 

 Liczba szkoleń, konferencji 
 Liczba uczestników biorących udział w szkoleniach itp.

Powyższe  działania  będą  podejmowane  z  uwzględnieniem  sytuacji  związanej  z  zagrożeniem
rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2.

REZULTATY: 

 skoordynowanie działań instytucji i  organów zaangażowanych w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, 

 poszukiwanie nowych form działań służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
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 udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
 szybkie  i  skuteczne  podejmowanie  działań  zmierzających  do  zapewnienia  bezpieczeństwa

oraz zatrzymania przemocy w rodzinie,

 realizacja działań pomocowych dla ofiar przemocy: poradnictwo, konsultacje, praca socjalna,
terapie, 

 usprawnienie  systemu  pomocy  rodzinom dotkniętym i  zagrożonym zjawiskiem przemocy
domowej,

 zapewnienie  ochrony  przed  dalszym krzywdzeniem,  poprzez  zapewnienie  schronienia  dla
ofiar przemocy oraz odseparowanie sprawców przemocy,

 eliminowanie postaw i zachowań skutkujących przemocą w rodzinie,

 Podniesienie  kompetencji  i  profesjonalizacja  kadry  służb  i  instytucji  zajmujących  się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

3. Monitoring i ewaluacja

Podmiotem odpowiedzialnym za monitoring i ewaluację programu będzie Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starym Sączu oraz Zespół Interdyscyplinarny. 
Monitoring programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość jego realizatorów. Każdego
roku do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z
Zespołem Interdyscyplinarny sporządzi raport zawierający dane monitorujące Program tj. uzyskane
wskaźniki. Raport w części ewaluacyjnej określi także uwagi dotyczące funkcjonalności Programu,
czy  spełnia  założone  cele  i  rezultaty,  czy  i  w  jakim  obszarze  Program  wymaga  aktualizacji,
przeformułowania lub zmiany. 
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Załącznik do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
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WSTĘP

Rodzina jest komórką życia społecznego, w której zaspakajane są podstawowe potrzeby każdego

człowieka.  To  rodzina  odgrywa  ogromną  rolę  w  kształtowaniu  naszej  osobowości,  poglądów  oraz

systemu wartości. Rodzina winna być opoką, schronieniem i wzorem, zwłaszcza dla jej najmłodszych

członków. 

Celem pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji

życiowych,  których nie  są  w stanie  pokonać  wykorzystując  własne  zasoby i  możliwości.  Wszelkie

działania  w  tym  zakresie  mają  na  celu  wzmacnianie  samodzielności  i  poczucia  bezpieczeństwa

mieszkańców  naszej  gminy,  jak  również  zapobieganiu  wszelkim  patologiom  społecznym,  w  tym

przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Dotyka nie

tylko  rodzin  z  tak  zwanego  marginesu  społecznego,  ale  również  te  rodziny  z  wyższym  statusem

społecznym i  materialnym.   Wystąpienie  przemocy  w rodzinie  wymaga  dużej  wrażliwości,  trafnej

diagnozy,  szybkiej  interwencji  różnych  służb  i  instytucji,  długofalowego  i  interdyscyplinarnego

wsparcia osób i rodzin. 

Niniejszy  program ma na  celu  diagnozę  zjawiska  przemocy  w rodzinie  oraz  podejmowanie

działań, które będą przyczyniały się do jej zapobiegania i eliminowania na terenie Gminy Stary Sącz.

Założeniem programu jest zacieśnienie i doskonalenie interdyscyplinarnej współpracy osób i instytucji,

które pracują na rzecz całych rodzin. Dotyczy to zarówno Policji, oświaty, służby zdrowia, jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Społecznych, Sądu,

organizacji  społecznych,  pozarządowych,  Kościołów  i  innych.  Celem  wszelkich  podejmowanych

działań będzie usprawnienie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

1. Definicje przemocy, jej rodzaje i formy.

Powołując się na Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  218,  956)  przemoc  w rodzinie  jest  to:  „jednorazowe albo  powtarzające  się

umyślne  działanie  lub  zaniechanie  naruszające  prawa  lub  dobra  osobiste  (…),  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”1

PRZEMOC TO:

 Intencjonalne działanie lub zaniechanie działania

Wyraźna przewaga jednej osoby nad drugą

Naruszanie praw i dóbr osobistych drugiej osoby

Doznawanie cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych 

Przemoc w rodzinie może przybierać rożne formy: 

 przemoc  fizyczna  –  są  to  wszelkie  działania  polegające  na  użyciu  siły  i  prowadzące  do

naruszenia  nietykalności  cielesnej,  nieprzypadkowych  urazów,  zranień,  stłuczeń,  złamań  czy

zasinień  (np.  popychanie,  odpychanie,  uderzania,  duszenie,  kopanie,  zamykanie  w domu lub

niewpuszczanie do domu, nieostrożne pirackie prowadzenie samochodu, gwałt)

 przemoc psychiczna – to 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  (np.

ignorowanie uczuć, obrażanie, wyśmiewanie z wartości, które ceni osoba doznająca przemocy,

krytykowanie bez przerwy, upokarzanie i poniżanie, manipulowanie za pomocą kłamstw). 

 przemoc  seksualna  –  polega  na  wymuszaniu  niechcianych  przez  ofiarę  zachowań  w  celu

zaspokojenia  potrzeb  seksualnych  sprawcy  (przejawy:  np.  niechciany  dotyk,  zawstydzające

komentarze,  ignorowanie  potrzeb  seksualnych,  odmawianie  seksu  jako  kara,  zmuszanie  do

1 Źródło http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf (dostęp dnia 30.10.2020)
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współżycia po akcie przemocy, gwałt, krytykowanie zachowań seksualnych, sadystyczne akty

seksualne). 

 przemoc  ekonomiczna  –  to  działania  prowadzące  do  całkowitego  finansowego  uzależnienia

ofiary od sprawcy (np. uniemożliwianie podjęcia lub utrzymania pracy, zabieranie oszczędności,

nie informowanie o dochodach),

 zaniedbywanie- to niezaspakajanie podstawowych potrzeb dziecka zarówno fizycznych, takich

jak właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja, jak i psychicznych jak poczucie

bezpieczeństwa,  doświadczania  miłości  i  troski.  Dziecko  zaniedbywane  nie  odbierając  od

ważnych dla siebie ludzi dostatecznej ilości sygnałów o ważności swoich potrzeb uczy się, że

nie jest ważne i cenne. 

Przemoc domowa rzadko jest  czynem jednorazowym. Znacznie częściej  jest  procesem o długiej

nawet kilkunastoletniej historii. Ma tendencję do powtarzania się według zauważalnej prawidłowości.

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:

Faza narastającego napięcia – jest to początek cyklu, który charakteryzuje się wzrostem napięcia i

natężeniem sytuacji konfliktowych. W tej fazie dochodzi do rozmaitych incydentów takich jak np.

przejawy zazdrości, gniewu, kontrolowanie członka rodziny, używanie obraźliwych słów. Sprawca

jest stale poirytowany i prowokuje kłótnie. Osoba, wobec której kierowana jest złość partnera stara

się za wszelką cenę uspokoić sytuację zaspokajając zadania partnera i robiąc wszystko by poprawić

mu nastrój. Przyczyny narastającego napięcia mogą tkwić poza rodziną. Sytuacja staje się nie do

zniesienia i pojawia się agresja. 

Faza  ostrej  przemocy  –  następuje  wybuch  gniewu  i  wyładowanie  agresji.  Ta  faza  trwa

stosunkowo krótko,  ale  może  zakończyć  się  dramatycznie:  pobiciem,  uszkodzeniem  cała,  a

nawet śmiercią zaatakowanej osoby. Na tym etapie pojawia się u osoby doznającej przemocy

przerażenie,  bezradność,  poczucie wstydu, ale  także złość,  która powoduje,  że najczęściej  w

fazie trwania przemocy osoby, które jej doznały decydują się wezwać pomoc i złożyć skargę. 

Faza miodowego miesiąca – jest to faza skruchy i okazywania żalu ze strony sprawcy. Na tym etapie

istnieje szansa, że jeśli sprawca chce utrzymać związek podda się terapii, a jego agresywne zachowania

zostaną̨  powstrzymane.  Jednak  bez  trwałej  specjalistycznej  pomocy  faza  ta  kończy  się  nawrotem

przemocy spowodowanym ponownym wzrostem napięcia u sprawcy. 
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Przedstawione cykle mogą trwać wiele lat.  Przemoc przybiera na sile, zachowanie sprawcy oraz

skutki jego negatywnego działania są coraz bardziej dotkliwe. Trzecia faza „miodowego miesiąca” jest

coraz krótsza, stajać się z czasem przerwą kilkudniowa. 

Przemoc można także podzielić ze względu na przebieg: 

Przemoc chłodna – inaczej wyrafinowana, sprawca przemocy duża uwagę zwraca na brak widocznych

śladów, objawów czy świadków stosowania przemocy. Często ten rodzaj przemocy jest określony jako

przemoc dokonywana „w białych rękawiczkach”. W przypadkach tego rodzaju przemocy, z racji braku

dowodów, policja  interweniuje  rzadko.  Z tego rodzaju  przemocą najczęściej  mamy do czynienia  w

środowiskach o tzw. wysokim statusie społecznym. 

Przemoc gorąca - charakteryzuje się niekontrolowanymi wybuchami agresji, wściekłości, chamstwem,

oraz  brutalnością.  Sprawca  nie  przebiera  w  środkach  okazując  swoją  złość  i  wyższość.  Objawy

przemocy mają charakter gorący i są widoczne dla społeczności, dlatego w takich przypadkach częściej

interweniuje  policja.  Ten rodzaj  przemocy  jest  charakterystyczny  dla  środowisk  o  niższym statusie

społecznym. 

2. Podstawa prawna programu.

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 2009, Nr 114 poz. 946). 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz.1111), 

- Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2019 r. poz.730),

- Ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1507 z późn. zm.), 

- Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.

Dz. U. z 2019r. poz. 730), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”

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

Zgodnie z zapisem w art. 6, ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2019 r. poz.730) oraz innych ustaw do zadań własnych gminy należy: 

-  opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz

ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

-  prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w

szczególności  poprzez  działania  edukacyjne  służące  wzmocnieniu  opiekuńczych  i  wychowawczych

kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

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

- tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych.
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Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stary

Sącz na lata 2021-2023 wpisuje się w cele i kierunki działań innych dokumentowa strategicznych na

terenie województwa i kraju. 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY STARY SĄCZ

Gmina Stary Sącz jest jedną z szesnastu gmin wchodzących w skład powiatu nowosądeckiego,

nienależącego  do  województwa  małopolskiego.  Gmina  Stary  Sącz  to  gmina  miejsko-wiejska, o

powierzchni 100,9 km. Gmina Stary Sącz zamieszkiwana jest  przez 23801 osoby (stan na dzień 31

grudnia 2019). Struktura mieszkańców Gminy Stary Sącz w podziale na płeć przedstawia się niemal

równo- 50,11% stanowią kobiety (11 927), a 49,89% mężczyźni (11 874). 

Gmina obejmuje 15 sołectw. Największą osadą i jedynym miastem jest Stary Sącz. Ponadto w

skład gminy wchodzą sołectwa: Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń – Praczka, Gołkowice Dolne,

Gołkowice  Górne,  Łazy  Biegonickie,  Moszczenica  Wyżna,  Moszczenica  Niżna,  Mostki,  Myślec,

Popowice,  Przysietnica,  Skrudzina,  Wola  Krogulecka.  Większość  ludności  w  Gminie  Stary  Sącz

zamieszkuje tereny wiejskie. 

Stary  Sącz  cechuje  dodatni  przyrost  naturalny,  który  na  koniec  2019  roku  wyniósł  110.

Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 4,62 na 1000 mieszkańców. Uściślając, w 2019 roku w gminie

odnotowano 294 urodzenia dzieci, w tym 143 dziewczynki i 151chłopców. W tym samym czasie doszło

do 184 zgonów, co odpowiada 7,73zgonom na 1000 mieszkańców. 

62,50  %  mieszkańców  Starego  Sącza  jest  w  wieku  produkcyjnym,  21,10  %  w  wieku

przedprodukcyjnym, a pozostałe 16,40 %w wieku poprodukcyjnym. Ogółem w gminie zarejestrowano

703 osób bezrobotnych; w tym 469 kobiet i 234 mężczyzn. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w

liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 4,70%; w tym 6,80 % wśród kobiet i 2,90 % wśród

mężczyzn. 
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DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY NA TERENIE GMINY

1. Charakterystyka przemocy w rodzinie na podstawie Niebieskich Kart z lat 2017-2019. 
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Wnioski końcowe:

 Niebieskie Karty zakłada jedynie policja i ośrodek pomocy społecznej, ośrodki zdrowia, szkoły i

GKRPA nie zakładali kart,

 3/4 ofiar przemocy to kobiety,

 Sprawcy przemocy to w zdecydowanej mierze mężczyźni, blisko 90%,

 Ofiary przemocy to przeważnie osoby starsze 51-65 lat, ta grupa wyraźnie przyrasta, do niedaw-

na najliczniejszą kategorią byli 36-50 latkowie,

 Najliczniejsi  sprawcy  przemocy  to  kategoria  wiekowa 36-50  lat,  stałą  grupą  sprawców (co

czwarty) stanowią osoby w wieku 26-35 lat,

 Ofiary przemocy to głównie żony, ale grupa ta mocno różnicuje się z uwzględnieniem że to ro-

dzice stają się coraz częściej ofiarami, a zwłaszcza matki,
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 W większości zachowania przemocowe nacechowane są przemocą psychiczną (wyzwiskami, po-

niżaniem), co piątemu zachowaniu towarzyszy przemoc fizyczna, a jedno z trzech z tych zacho-

wań kończy się uszkodzeniem ciała.

2. Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na przestrzeni kwietnia-października 2020 r.

W  związku  z  sytuacją  epidemiologiczną  w  kraju  związaną  z  zagrożeniem  koronawirusem

SARS-CoV-2,  podjęliśmy  decyzję  o  przeprowadzeniu  ankiety  w  formie  online.  Ankieta  zawierała

pytania zamknięte, z odpowiedziami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. W badaniu udział wzięło

137 mieszkańców Gminy Stary Sącz. Wszystkie ankiety uzupełniono w sposób prawidłowy. Ankieta

udostępniona była dla respondentów w okresie od kwietnia do października 2020 r. za pośrednictwem

strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu-  www.starysacz.naszops.pl, profilu

OPS na portalu społecznościowym Facebook, jak również na stronie lokalnego serwisu informacyjnego-

www.starosadeckie.info.

Respondenci zapytani zostali  o formy przemocy jakie są im znane.  Najczęściej wskazywaną

przez ankietowanych formą przemocy jest przemoc psychiczna. Przemoc psychiczna nie wymaga siły

czy sprawności fizycznej,  a co za tym idzie jest ciężka do udowodnienia. Ten rodzaj przemocy jest

obecnie najczęściej spotykany. Zadowalający jest zatem fakt, że ponad 95% ankietowanych zdaje sobie

sprawę z tego, że wyzwiska, ośmieszanie czy też ciągłe niepokojenie są oznaką przemocy w rodzinie.

Nico mniej ankietowanych (86,9 %) deklaruje, iż zna formy przemocy fizycznej. Nieco ponad połowa

ankietowanych  kwalifikuje  takie  zachowania  jak-  zmuszanie  do  obcowania  płciowego  i  innych

czynności seksualnych do przemocy seksualnej (58,4%). Niespełna 60% ankietowanych zaznaczyło iż

niszczenie mienia, groźby karalne, zmuszanie do picia alkoholu, to również forma przemocy.

Zapytano respondentów o to czy znają przypadki występowania przemocy w rodzinie na terenie

Gminy Stary Sącz. Ponad 80% ankietowanych osób zetknęła się w swoim otoczeniu z tym zjawiskiem.

40,1 %  zna takie rodziny, a 40,1 % słyszało o rodzinie, w której występuję ten problem.
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Warto przypomnieć, iż w podobnych badaniach w 2017 roku, tylko 22 % ankietowanych znało

osobiście przypadki występowania przemocy na terenie Gminy Stary Sącz. 

Respondenci  poproszeni  zostali  o  udzielenie  odpowiedzi  na  pytanie  dotyczące

bezpośredniego  zetknięcia  z  przemocą.  40,9  %  respondentów  przyznało,  że  zjawisko  to  dotknęło

również ich rodziny. 

Respondenci do najczęstszych przyczyn przemocy zaliczają: używki (alkohol, narkotyki) (89,8

%), problemy finansowe (64,2 %), doświadczenia i wzorce z domu rodzinnego (53,3 %) oraz stres i

frustrację  (45,3%).  Rzadziej  jako  przyczynę  przemocy  wskazywano  chorobę  psychiczną  (38,7%),

zazdrość  (32,8%)  oraz  brak  pracy  (27,7%).  Pojawiły  się  również  odpowiedzi  wskazujące  jako

przyczynę  przemocy  brak  dojrzałości  emocjonalnej,  niskie  poczucie  własnej  wartości  czy  walkę  o

spadek. 
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Według  respondentów  wpływ  na  zachowanie  sprawców  przemocy  ma  przede  wszystkim

poczucie  bezkarności  (76,6%),  cechy  charakteru  (70,1%),  przyzwolenie  otoczenia  (52,6%).  Prawie

połowa respondentów uważa, że wpływ na zachowanie sprawcy ma przyzwolenie ofiary (48,9%) oraz

brak  umiejętności  wychowawczych  (46,7%).  Rzadziej  wybierane  czynniki,  to  status  społeczny  i

materialny  (38%),  poziom  wykształcenia  (21,2  %),  izolacja  społeczna  rodziny  (20,4  %),  chęć

naśladowania innych (19,7 %).

Wielu  respondentów  w  swoich  odpowiedziach  wskazywało,  iż  wpływ  na  zachowania

przemocowe ma przyzwolenie ofiary. Może to wskazywać na zbyt małą wiedzę społeczeństwa na temat

mechanizmów przemocowych oraz głęboko zakorzenione mity i stereotypy na ten temat.  Jednymi z

najpowszechniejszych są na przykład te mówiące, że: „Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc”,

„Ofiary  same  sobie  są  winne”  czy  „Gdyby  ofiara  naprawdę  cierpiała,  odeszłaby  od  sprawcy”.

Mechanizmy  stawania  się  ofiarą  przemocy  są  złożone  i  wieloaspektowe.  Osoby  będące  ofiarami

przemocy  myślą  o sobie:  „nie  jestem nic  wart/warta”,  „jestem niewystarczająco  dobry/dobra”,  „nie

zasługuje  na  szczęście”.  Osoby  uwikłane  w  przemoc  bardzo  często  mają  niskie  poczucie  własnej

14

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 25 – Poz. 8893



wartości, a to sprawia, że bardzo ciężko jest zrezygnować z destrukcyjnej relacji.  Biorąc pod uwagę

odpowiedzi naszych badanych można wnioskować, że warto przybliżyć społeczeństwu wiedzę na temat

przemocy. 

Na pytanie związane z tym kto według wiedzy respondentów jest najczęściej ofiarą przemocy w

rodzinie,  aż 92,7 % badanych uważa,  że są to kobiety.  Nieco mniej,  bo 83,9% badanych uważa,  iż

ofiarami przemocy równie często są dzieci. 35 % ankietowanych zauważa, że ofiarami przemocy są

osoby starsze.  Spośród 5  możliwych  odpowiedzi  najrzadziej  wybierane  jako  ofiary  przemocy  były

osoby niepełnosprawne (16,1 %) oraz mężczyźni (8,8%)

W dalszej  części  ankiety zapytano respondentów o możliwości  szukania wsparcia  na terenie

Gminy Stary Sącz.  Na pytanie  dotyczące  funkcjonowania  Zespołu Interdyscyplinarnego,  aż 60,6 %

badanych odpowiedziało, iż nie słyszało o jego istnieniu.

Wynik  ten  może  świadczyć  o  niedostatecznych  bądź  nieodpowiednich  działaniach

informacyjnych  ze  strony  Zespołu  Interdyscyplinarnego.  Zespół  ten  tworzą  osoby  delegowane  ze

środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów
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przemocy  w  rodzinie.  Zespół  tworzy  burmistrz,  powołując  do  niego  przedstawicieli:  jednostek

organizacyjnych  pomocy  społecznej,  gminnej  komisji  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,

Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. 

Ankietowanych  zapytano  o  to  czy  posiadają  wiedzę  gdzie  szukać  pomocy  w  przypadku

doświadczania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Stary Sącz. Aż 41,6 % ankietowanych nie ma

wiedzy na ten temat. 

Respondentów zapytano na pomoc jakich instytucji  na terenie  naszej gminy można liczyć w

przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie. Według respondentów najbardziej można liczyć na pomoc

Policji  (78,8%) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej  (69,3%). Część respondentów wyraziła  zdanie,  iż

można liczyć również na pomoc Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (26,3 %),

Szkoły (24,8 %), Kościoła (20,4%) , Sądu (18,2%) oraz Ośrodka Zdrowia (12,4%)

Zapytano respondentów o zdanie na temat tego, czy ofiary przemocy z terenu gminy mogą liczyć

na pomoc. 61,3 % badanych uważa, że pomoc ta jest dostępna. Jedynie 11,7 % ankietowanych uważa,

że na pomoc ofiary przemocy liczyć nie mogą. 
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Na pytanie o prowadzone w gminie działania profilaktyczne większość ankietowanych (50,4 %)

nie  potrafiła  udzielić  odpowiedzi.  17,5  %  ocenia  dobrze  działania  profilaktycznie,  a  18,7  %

dostatecznie. 12,4 % respondentów wyraziło zdanie, że działania te są niedostateczne

Respondenci zapytani zostali o działania jakie ich zdaniem należy podjąć, aby przeciwdziałanie

przemocy było bardziej skuteczne. Najczęściej wybieraną odpowiedzią było zwiększenie dostępności

różnych  form  pomocy  dla  osób  doznających  przemocy  w  rodzinie  (67,2  %)  oraz  przyspieszenie

realizacji działań pomocowych i interwencyjnych (59,9 %). Dużą uwagę respondenci zwracali również

na lepsze rozpowszechnienie oferty pomocowej dla ofiar przemocy (55,5%) oraz lepszą komunikację i

szybszy przepływ informacji między przedstawicielami instytucji (53,3%). 39,4 % badanych uważa, że

działania pomocowe będą bardziej skuteczne jeśli zwiększy się ofertę pomocową dla osób stosujących

przemoc. 35,5 % respondentów uważa, że ważne jest podnoszenie kompetencji przedstawicieli służb.  
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Wnioski końcowe

Interpretując wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców gminy Stary

Sącz po pierwsze należy zwrócić uwagę na fakt, iż respondenci mają wiedzę na temat form przemocy

domowej.  Problem przemocy domowej jest  dostrzegalny przez lokalną społeczność,  gdyż większość

ankietowanych (80,2 %) przyznaje, że w sposób pośredni lub bezpośredni zdobyło wiedzę na temat jego

istnienia  w swoim najbliższym otoczeniu.  Jest  to dość alarmujący wynik i świadczy o konieczności

prowadzenia dalszych działań profilaktycznych i informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku

przemocy domowej. Problematyczny wydaje się być fakt, iż jak wskazały wyniki ankiet mieszkańcy

(60,6%) nie mają wiedzy na temat istnienia i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, który to

jest podmiotem powołanym do koordynowania działań w zakresie zwalczania przemocy. Duża liczba

mieszkańców nie wie (41,6%) również gdzie szukać pomocy w przypadku zetknięcia się z przemocą w

swoim najbliższym otoczeniu. Analizując  odpowiedzi  na  pytanie  dotyczące  działań,  które

powinno się podjąć w celu przeciwdziałania przemocy, najczęściej wskazywanymi możliwościami było:

 zwiększenie dostępności form pomocy dla ofiar przemocy, 

 przyspieszenie realizacji działań pomocowych i interwencyjnych, 

 lepsze rozpowszechnianie oferty pomocowej oraz lepszą komunikację,

 szybszy przepływ informacji między przedstawicielami instytucji.

3. Wyniki ankiety anonimowej przeprowadzonej wśród klientów OPS.

Ankieta anonimowa przeprowadzona została wśród 57 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w

Starym Sączu na przestrzeni października i listopada 2020 r.]

18

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 29 – Poz. 8893



93% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem mówiącym o tym, że zachowania takie jak wyzwiska,

ośmieszanie,  ciągłe  niepokojenie,  krytykowanie,  poniżanie,  bicie,  kopanie,  popychanie,  duszenie,

wykręcanie rąk, izolacja, zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych czy też

niszczenie mienia, groźby karalne i zmuszanie do picia alkoholu- można uznać za przemoc domową. 3,5

% ankietowanych uważa, że tylko niektóre z nich to przemoc domowa, kolejne 3,5 % respondentów

uważa, że zachowania te nie są przemocą domową.

Respondentom  zadano  pytanie  Czy  między  ich  najbliższymi  członkami  rodziny

zamieszkującymi  razem,  dochodziło  do  przemocy  domowej  w  ostatnich  3  miesiącach?  14%

ankietowanych przyznało, że taka sytuacja miała miejsce, 9% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Pozostali zaprzeczyli temu, aby w ich rodzinach dochodziło do przemocy. 

Zapytano  respondentów  czy  do  przemocy  dochodziło  w  rodzinie  dalszych  krewnych,

znajomych, sąsiadów w ostatnich 3 miesiącach. 21% ankietowanych przyznała, że przemoc domowa

miała  miejsce,  natomiast  25% nie  potrafiło  odpowiedzieć  na  to  pytanie.  54  % ankietowanych  nie

potwierdza występowania przemocy wśród swoich najbliższych.

89% ankietowanych uważa,  że do głównych przyczyn przemocy w rodzinie  zaliczyć  należy

problemy z alkoholem, 54 % ankietowanych uważa, że to choroba psychiczna jest przyczyną przemocy

domowej, natomiast 46% ankietowanych upatruje się przyczyn w problemach finansowych. Najrzadziej

wybieranymi  odpowiedziami  była  zazdrość  (28%),  zdrady małżeńskie  (25%) i  różnice  charakterów

(23%). Według ankietowanych najskuteczniejszą pomoc rodzinom doświadczającym przemocy

niesie Policja (75%), Ośrodek Pomocy Społecznej  (68%) oraz Zespół Interdyscyplinarny (53%). Na

dalszych pozycja znajduje się Sąd (30 %), Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(23%), ksiądz/organizacje kościelne (16%), ośrodek zdrowia (12%) i szkoła (7%).

4. Charakterystyka przemocy w opinii pracowników socjalnych OPS Stary Sącz

Niniejsza diagnoza przeprowadzona została w listopadzie 2020 r. na podstawie wypowiedzi 7

pracowników socjalnych pracujących w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

W opinii pracowników socjalnych OPS najczęściej ofiarami przemocy na terenie Gminy Stary

Sącz stają się osoby zależne i nie mające własnego źródła utrzymania- kobiety, dzieci oraz osoby starsze

i niepełnosprawne. Ofiary bardzo często są zależne finansowo od sprawcy, mają niskie poczucie własnej

wartości,  obawiają  się  zmian  i  samodzielnego  życia.  Sprawcami  przemocy  najczęściej  pozostają

mężczyźni.  Pracownicy  socjalni  podkreślają,  iż  problem  przemocy  nie  dotyka  tylko  rodzin  z  tak

zwanego  marginesu.  Dotknięte  zjawiskiem  przemocy  są  rodziny  o  różnym  statusie  społecznym  i

materialnym.

Wszyscy  pracownicy  podkreślają,  że  jedną  z  głównych  przyczyn  przemocy  w rodzinie  jest

problem z nadużywaniem alkoholu przez sprawcę. Sprawcy bardzo często nie zdają sobie sprawy z

uzależnienia i jego mechanizmów. Pracownicy zwracają uwagę na ważną rolę i współpracę z Gminną
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Komisją  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Zjawisko  przemocy  związane  jest  również  z

bezrobociem  i  ubóstwem  rodziny,  brakiem  wykształcenia,  problemami  mieszkaniowymi  czy

zdrowotnymi  (np.  choroba  psychiczna).  Wpływ  na  relację  przemocową  mają  również  rodzinne

konflikty, brak porozumienia i więzi emocjonalnych pomiędzy członkami rodziny oraz zła komunikacja

w rodzinie.

Zdaniem  pracowników  przemoc  najczęściej  przybiera  charakter  przemocy  psychicznej  oraz

fizycznej, coraz częściej pojawia się również forma przemocy ekonomicznej. Warte podkreślenia jest to,

że zarówno ofiary, jak i sprawcy, często nie identyfikują pewnych zachowań jako przemoc, uważają je

wręcz za coś normalnego.

Pracownicy podkreślają, iż przemoc jest często przekazywana z pokolenia na pokolenie, często zarówno

ofiary,  jak  i  sprawcy  doznawały  przemocy  już  w  dzieciństwie.  W  dorosłym  życiu  zachowania  i

mechanizmy przemocowe są powielana. Pracownicy zwracają również uwagę na wulgaryzajcję języka

wśród  młodzieży  i  słownictwo  nasycone  kontekstem  przemocowym,  prowokującym  do  zachowań

agresywnych. Coraz częściej, to też dzieci stają się agresywne wobec rodziców. W wielu środowiskach

wpływ  na  występowanie  przemocy  ma  przywiązanie  do  rodzinnych,  religijnych  czy  kulturowych

tradycji. Wciąż w wielu środowiskach panuje przekonanie o dominującej roli mężczyzny. W rodzinach

często  zauważalne  jest  przeświadczenie,  że  to  co się  dzieje  w rodzinie  nie  powinno ujrzeć  światła

dziennego i jest sprawą prywatną.

Pracownicy zwracają uwagę na dużą rolę empatii oraz umiejętności wzbudzania zaufania przez

osoby  udzielające  pomocy  rodzinom  z  problemem  przemocy.  Podkreślają  wielką  wagę  ciągłego

poszerzania wiedzy z tego zakresu. Aspekty te ważne są przede wszystkim dlatego, że ofiary przemocy

mają dużą trudność z przyznaniem przed pracownikiem socjalnym, że zjawisko to dotyka również ich

rodzin. Osoby często mają poczucie wstydu, niższości, boja się, że poprzez ujawnienie zniszczą dobry

wizerunek rodziny. Wiele osób nie wierzy też w możliwość instytucjonalnej pomocy i w skuteczność

procedury Niebieskie Karty. Bardzo często wśród postaw przeważa pesymizm i brak wiary, iż prawne

rozwiązania  wobec  sprawców  będą  skuteczne.  Takie  postawy  mają  wpływ  na  to,  ze  przemoc  w

rodzinach często ciągnie się latami, zanim zostanie wykryta przez odpowiednie służby.  Zdarza się też

tak, że ofiary przemocy mają nierealistyczne oczekiwania względem instytucji.

Pracownicy  podkreślają  ogromną  role  współpracy  międzyinstytucjonalnej,  między  innymi  z

pedagogami  i  wychowawcami.  Podkreślają,  iż  odpowiednie  działania  służb  mają  realny  wpływ na

zmianę  sytuacji  rodziny dotkniętej  przemocą,  np.  częste  wizyty  dzielnicowego,  monitoring  sytuacji

rodziny.  Pracownicy  socjalni  wielką  rolę  przypisują  fachowej  pomocy  specjalistów-  psycholog,

prawnik, psychiatra, terapeuta, grupy wsparcia. Zwracają również uwagę na pomoc dla najmłodszych

ofiar i świadków przemocy.

Pracownicy OPS szeroko wypowiadają  się  na temat  profilaktyki  i  edukowania  społeczności,

przede  wszystkim  nauczycieli  i  pedagogów.  Podkreślają  jak  ważne  jest  cykliczne  podnoszenie
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społecznej świadomości na temat tego zjawiska. Pracownicy zwracają uwagę na dostosowanie działań

profilaktycznych do obecnej rzeczywistości, na która wpływ ma między innymi pandemia koronawirusa

(działania profilaktyczne z użyciem mediów).

5. Działania przeciw przemocy w opinii nauczycieli z tereny Gminy Stary Sącz

Na  przełomie  października  i  listopada  2020  r.  przeprowadzono  wywiady  eksperckie  z

pedagogami szkolnymi dotyczącymi przeciwdziałania przemocy domowej. To ciekawy aspekt z tego

względu,  że  szkoły  są  obecnie  w  szczególnie  trudnej  sytuacji  wywołanej  zagrożeniem

rozprzestrzeniania się koronawirusa – stacjonarne zajęcia szkolne są wstrzymane. Obowiązek szkolny

realizowany jest w formie zdalnej, dzieci pozostają w domach. Izolacja społeczna, ciągły stan napięcia

wywołany chociażby sytuacją epidemiologiczną może powodować, że niektóre dysfunkcje społeczne, w

tym przemoc, przybierają na sile, w efekcie wywierając negatywny wpływ na zachowanie dzieci. W

badaniu poproszono pedagogów o ustosunkowanie się do następujących pytań otwartych:

1.  W  jaki  sposób  najlepiej  upowszechniać  wiedzę  o  systemie  wsparcia  dla  rodzin  dotkniętych

przemocą?

2. Jakie działania profilaktyczne,  w tym także w szkołach, powinny być podjęte aby przeciwdziałać

przemocy domowej?

3. Czy nauczyciele w Państwa placówce odbierali sygnały od dzieci świadczące o przemocy domowej

bądź w inny sposób podjęli takie przypuszczenia (dotyczy lat 2019-2020)? (Jeżeli tak, proszę opisać

jakiego typu były to przypadki)

4. Uwagi, spostrzeżenia dotyczące tematu przeciwdziałania przemocy ...

W badaniu udział wzięły trzy szkoły znajdujące się na terenie Gminy Stary Sącz. Pedagodzy

określili,  iż  najlepszym  sposobem  na  upowszechnianie  wiedzy  o  systemie  wsparcia  dla  rodzin

dotkniętych przemocą w rodzinie są przede wszystkim plakaty informacyjne, spotkania informacyjne

pracowników OPS z rodzicami w szkołach, informacje na stronie internetowej OPS, szkoły, urzędu czy

na portalach społecznościowych typu Facebook. Według nauczycieli  informować należy również na

lekcjach wychowawczych, w kościołach oraz w lokalnych mediach. Nauczyciele zwracają uwagę, iż w

obecnym,  specyficznym  czasie  pandemii  dobra  droga  upowszechniania  wiedzy  na  temat  wsparcia

rodzin  dotkniętych  przemocą  są  artykuły  oraz  porady  specjalistów  w  formie  wideokonferencji  lub

filmików  o  takiej  tematyce-  wysyłane  bezpośrednio  do  rodziców  i  uczniów  poprzez  dziennik

elektroniczny- dostosowane do roli społecznej i wieku odbiorcy. 

Kadra  pedagogiczna  zwraca  uwagę,  iż  z  treściami  dotyczącymi  przemocy  należy  docierać

zarówno do rodziców jak i do dzieci. Ważne jest, aby zarówno dziecko, jak i rodzic wiedziało gdzie

może szukać pomocy, jak powinno się zachować, gdy jest ofiarą i jak ma reagować, gdy widzi, ze ktoś z

jego  bliskich  jej  doświadcza.  Nauczyciele  uważają,  ze  działania  jakie  należy  podejmować,  to
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realizowanie zajęć w oparciu o filmy i pogadanki z wychowawcą, rozmowy indywidualne z uczniami i

rodzicami, informowanie o systemie wsparcia dla ofiar przemocy, udostępnianie numerów pomocowych

dla rodziców i dzieci, obserwowanie zachowań uczniów. Ważna również jest stała współpraca z innymi

nauczycielami  (zwłaszcza  wychowania  fizycznego)  oraz  wymiana  spostrzeżeń  w  zespole

wychowawczym.  Pedagodzy  zwracają  również  uwagę  na  programy  profilaktyczne,  które  można

realizować w szkołach, np. „Spójrz inaczej”. Nauczyciele uważają, że istotne jest objęcie dzieci pomocą

psychologiczna  i  pedagogiczną  w szkołach oraz natychmiastowe reagowanie w razie  niepokojących

sygnałów.

Żadna ze szkół nie stwierdziła  sygnałów od dzieci  świadczących o przemocy domowej.  Nie

podjęła też takich przypuszczeń na podstawie innych symptomów. 

6. Przemoc w badaniach zleconych przez Gminna Komisje Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.

Kwestionariusz ankiety przeprowadzony wśród badanych dorosłych miał na celu zbadanie zagrożeń

społecznych  w środowisku  lokalnym,  w szczególności  takich,  jak  przemoc  w rodzinie  zachowania

agresywne. Badanie zostało przeprowadzone na grupie reprezentatywnej 110 dorosłych mieszkańców z

terenu  Starego  Sącza.  W  badaniu  wzięło  udział  28  mężczyzn  i  82  kobiety,  zróżnicowanych  pod

względem wieku i wykształcenia. 

W części ankiety dotyczącej przemocy poproszono badanych mieszkańców z terenu Starego Sącza o

wskazanie  stwierdzeń,  które  według  nich  oznaczają  przemoc  w  rodzinie.  98,18%  badanych

mieszkańców wskazało na przemoc fizyczną tj. bicie, szarpanie oraz popychanie. Kolejno 67,27% na

przemoc  psychiczna  tj.  wyzwiska,  poniżanie  i  krzyki.  Pozostałe  odpowiedzi  przedstawia  poniższy

wykres.  Wykres  poniżej  przedstawia  rozkład  poszczególnych  odpowiedzi  respondentów.  Każdy  z

ankietowanych mógł zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi, stąd suma jest większa niż 100,00%. 
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Badania  przeprowadzone  wśród  mieszkańców  z  terenu  Starego  Sącza  pokazały,  iż  łącznie

45,45% z nich zna rodziny, w których stosowana jest przemoc. 38,18% przyznało ,  że zna1-2 takie

rodziny, a 7,27 % zadeklarowało, że w swoim otoczeniu zna więcej niż 5 rodzin dotkniętych problemem

przemocy. Pozostałe 54,55% badanych zaprzeczyło posiadaniu takich znajomości. 

Respondenci  zostali  również  zapytani  czy  kiedykolwiek  sami  doświadczyli  przemocy  w

rodzinie.  Większość  badanych  tj.  83,64% zaprzeczyła  by  takie  zdarzenia  miały  miejsce.  Pozostałe

16,36% potwierdziło natomiast, że doświadczyło przemocy w rodzinie, a osobą stosującą przemoc był

najczęściej ojciec, a w dalszej kolejności mąż, rodzic.

Jak wynika z pozyskanych danych, opinie mieszkańców na temat stosowania kar fizycznych i

surowego traktowania dzieci są nieco zróżnicowane. 40,00% badanych wyraziło zdanie, że tego typu

kary zdecydowanie nie stanowią dobrej metody wychowawczej. Niemniej jednak 43,64% stwierdziło,

23

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 34 – Poz. 8893



że  stosowanie  kar  cielesnych  jest  dopuszczalne  w  sytuacji  kiedy  inne  metody  zawodzą.  Pozostałe

16,36% nie wyraziło swojej opinii w danym temacie. 

21,82% badanych potrafiło samodzielnie wskazać przynajmniej jeden podmiot, zajmujący się

taką pomocą osobom doświadczającym pomocy i  był to najczęściej  Ośrodek Pomocy Społecznej  w

Starym Sączu, Zespół Interdyscyplinarny, Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie oraz Policja.

Pozostałe  78,18%  respondentów  nie  posiada  wiedzy  na  temat  instytucji,  które  pomagają  osobom

doświadczającym przemocy w rodzinie 

W kolejnym zleconym badaniu udział wzięło 124 rodziców uczniów z terenu Starego Sącza.

Kwestionariusz  ankiety  przeprowadzony  na  terenie  gminy  miał  na  celu  analizę  postaw  rodziców

względem  takich  problemów  przemocy  i  agresji  w  środowisku  domowym.  Badanie  zostało

przeprowadzone na grupie 124 rodziców uczniów z terenu Starego Sącza. W badaniu wzięło udział 8

mężczyzn i 116 kobiet.

Zadano respondentom pytanie dotyczące stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Największy

odsetek respondentów tj. 79,84% nigdy nie stosowało przemocy fizycznej wobec dzieci. 16,13% stosuje

ją  rzadko,  raz  na pół  roku,  a  3,23% przyznało,  iż  ma to miejsce  od czasu do czasu,  kilka razy  w

miesiącu.0,81% nie pamięta dokładnie, ile razy taka sytuacja miała miejsce. 
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Zdecydowana  większość  rodziców  uczniów  z  terenu  Starego  Sącza  uważa,  że  dziecko  nie

powinno  się  bać  rodziców.  Taką  odpowiedź  zaznaczyło  85,48%  respondentów.  Natomiast  8,87%

stwierdziło, iż dziecko powinno czuć respekt przed rodzicem, a 5,65% nie miało zdania w tym temacie 

54,84 % badanych rodziców jest za ustawowym zakazem stosowania kar cielesnych, natomiast 24,19%

jest przeciw. Pozostałe  20,97% respondentów nie umiało się określić w tym temacie.  W związku z

powyższym, warto przypomnieć,  iż w Polsce obowiązuje zakaz stosowania wobec małoletniego kar

cielesnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Art. 961„Osobom wykonującym

władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar

cielesnych.”

Następnie  zapytaliśmy rodziców, o to  czy według nich mogą stosować kary cielesne wobec

swoich dzieci, gdy w ich przekonaniu jest to zasłużone. I tak, 76,61% respondentów stwierdziło, że nie

mają do tego prawa. Kolejno 8,06% było przeciwnego zdania,  a pozostałe15,32% nie wiedziało jak

ustosunkować się do danego tematu. 

Badania przeprowadzone wśród rodziców uczniów z terenu Starego Sącza pokazały, iż 31,45% z

nich zna rodziny, w których stosowane są kary cielesne wobec dzieci. 27,42% przyznało, że zna 1-2

takie rodziny,a 4,03% przyznało, że zna ponad 5 takich rodzin. Pozostałe 68,55% badanych zaprzeczyło

posiadaniu takich znajomości. 

W kolejnym badaniu wzięło udział  61 nauczycieli  ze  szkół  podstawowych z terenu Starego

Sącza. Kwestionariusz ankiety przeprowadzony wśród nauczycieli miał na celu między innymi analizę

ich postaw względem takich zagadnień jak problem przemocy i agresji w środowisku domowym. 

Gdy zapytano nauczycieli czy znają uczniów, którzy mogą doświadczać problemu przemocy w rodzinie,

42,62% udzieliło  odpowiedzi twierdzącej.  18,03% stwierdziło,  że taki problem nie występuje w ich

środowisku szkolnym, a pozostałe 39,34% nie wiedziało jak odpowiedzieć na to pytanie. 
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W  kolejnym  badaniu  zleconym  przez  Gminną  Komisję  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych wzięło udział 143 uczniów klas V i VI szkół podstawowych z terenu Starego Sącza.

Wśród badanych było 60 dziewcząt i 83 chłopców. Jednym z celów przeprowadzonej ankiety była

analiza problemu przemocy w środowisku domowym. 

Poproszono uczniów o odpowiedź czy uważają, że byli kiedyś ofiarą jakiegoś rodzaju przemocy.

Z badania wynika, że osobiście doświadczyło przemocy 14,69% uczniów. Wśród tej grupy uczniów

dziewczęta stanowią 13,33%, a chłopcy 15,66%. Ponadto 9,79% ankietowanych przyznało, że są w

szkole uczniowie, których się boją. 

Jeśli  chodzi  o  znajomość  instytucji,  które  świadczą  pomoc  dla  osób  dotkniętych

przemocą,  11,19%  przyznało,  że  zna  dokładną  lokalizację  kilku  instytucji,  które  zajmują  się

niesieniem pomocy osobom pokrzywdzonym. 42,66% ankietowanych, zadeklarowało,  że nie zna

nazw takich instytucji, ale wie, gdzie i do kogo udać się po pomoc. Niepokojącym jest, iż pozostałe

46,15% uczniów nie  zna  w swoim środowisku instytucji,  które  zajmują  się  niesieniem pomocy

osobom dotkniętym przemocą
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Na pytanie  kogo przede  wszystkim uczniowie  powiadomią,  jeśli  będą  świadkiem lub  ofiarą

przemocy  52,45%  uczniów  odpowiedziało,  że  wychowawcę,  dyrektora  szkoły  lub  pedagoga.

33,57% zawiadomiłoby o takim fakcie rodziców. 3,50% uczniów w sytuacji zagrożenia przemocą

szukałoby wsparcia wśród swoich kolegów. 4,20% wskazało na Policję, a 1,49% na rodzeństwo.

Pozostałe 4,90% przyznało, że nie powiedziałoby o takim fakcie nikomu. Uzyskany w tym pytaniu

wynik  jest  bardzo  pozytywny,  gdyż  świadczy  o  tym,  iż  uczniowie  darzą  zaufaniem  swoich

nauczycieli,  pedagoga  oraz  dyrekcję  i  w  sytuacji  zagrożenia  właśnie  do  nich  zwrócą  się  z

problemem. Dzięki temu grono pedagogiczne będzie w stanie szybko zareagować i wskazać takiej

osobie najlepszą ścieżkę rozwiązania problemu.

Poproszono uczniów klas V i VI o odpowiedź czy poza terenem szkoły również spotykają się z

aktami przemocy. Wśród ankietowanych 8,39% przyznało, że spotyka się z przejawami przemocy

poza szkołą, natomiast pozostałe 91,61% zaprzecza by takie sytuacje miały miejsce. Występowanie

przemocy  poza  murami  szkolnymi  jest  dużo częściej  znane  w grupie  chłopców,  co  potwierdza

rozkład odpowiedzi z uwzględnieniem podziału na płeć. Wśród osób, które potwierdziły tego typu

sytuacje znalazło się 12,05% chłopców i 3,33% dziewcząt.

Ankietę  przeprowadzono  również  wśród  uczniów  klas  VII  i  VIII.  Badania  wśród  uczniów

zostały przeprowadzone przy użyciu anonimowej ankiety internetowej.  W badaniu wzięło udział

178 uczniów z terenu Starego Sącza. 

Poproszono uczniów o odpowiedź,  czy poza terenem szkoły również  spotykają się  z  aktami

przemocy.  Wśród ankietowanych,  17,42%; w tym 13,79% ogółu  dziewcząt  oraz  24,19% ogółu

chłopców  przyznało,  że  spotyka  się  z  przejawami  przemocy  poza  szkołą.  Pozostałe  82,58%

badanych stwierdziło, że poza murami szkoły takie sytuacje nie występują.

Zapytaliśmy  także  badanych  o  instytucje,  które  zajmują  się  pomocą  osobom  dotkniętym

przemocą.  10,11% ankietowanych zadeklarowało,  że zna nazwy oraz dokładną lokalizację  kilku
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instytucji,  które  zajmują  się  niesieniem  pomocy  osobom  doświadczającym  przemocy.  44,94%

badanych przyznało, że nie zna nazw takich instytucji, ale wie gdzie i do kogo udać się po pomoc.

Niepokojącym jest, iż 44,94% stanowią uczniowie, którzy nie znają w swoim środowisku żadnych

instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom, wobec których stosowana jest przemoc.

Z przeprowadzonych badań wynika również, że uczniowie najczęściej czują się bezpiecznie w

swoim domu.  Taką  odpowiedź  wskazało  97,19% ankietowanych,  podczas  gdy  2,81% (5  osób)

odpowiedziało przecząco na to pytanie. 73,60% uczniów wyraziło zdanie, że rodzice nie mają prawa

uderzyć swojego dziecka bez względu na okoliczności. W ocenie 11,24% mogą to zrobić, jeśli są ku

temu  powody.  Pozostałe  15,17%  uczniów  nie  wiedziało  jak  odpowiedzieć  na  tak  postawione

pytanie.

DIAGNOZA ZASOBÓW INSTYTUCJONALNYCH 

Instytucje udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy na terenie Gminy Stary Sącz

oraz powiatu nowosądeckiego. 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Starym Sączu.  Wykonuje zadania z  zakresu pomocy społecznej  i

przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  w  szczególności  polegające  na  przyznawaniu  świadczeń

pieniężnych i niepieniężnych (zasiłki pieniężne,  praca socjalna,  interwencja kryzysowa, prowadzenie

poradnictwa), 

Zespół  Interdyscyplinarny w Starym Sączu. Zajmuje  się  diagnozowaniem problemu przemocy w

rodzinie, podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu

przeciwdziałanie  temu  zjawisku,  inicjowanie  interwencji  w  środowisku  dotkniętym  przemocą  w

rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w

środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

Punkt  Konsultacyjny  ds.  Uzależnień  i  Przemocy  w  Rodzinie  w  Starym  Sączu. Prowadzi

poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne, 
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Komisja  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Starym Sączu.  Do zadań  Komisji  należy

miedzy  innymi  inicjowanie  działań  w  zakresie  zwiększania  dostępności  pomocy  rehabilitacyjnej  i

terapeutycznej  dla osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i

edukacyjnej,  w  szczególności  dla  dzieci  i  młodzieży,  podejmowanie  działań,  które  zmierzają  do

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w

zakładzie lecznictwa odwykowego jak również udzielanie  rodzinom, w których występują problemy

alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej. 

 Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w  Starym Sączu.  Udziela  pomocy  psychologiczno  -

pedagogicznej  dzieciom,  młodzieży  oraz  rodzicom,  między  innymi  poprzez:  wspomaganie

wszechstronnego  rozwoju  dzieci  i  młodzieży,  nabywanie  i  rozwijanie  umiejętności  negocjacyjnego

rozwiązywania konfliktów i problemów jak również umiejętności z zakresu komunikacji  społecznej,

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, terapia zaburzeń

rozwojowych i zaburzeń dysfunkcyjnych, prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród uczniów, rodziców i

nauczycieli, wspomaganie wychowawczej funkcji rodzin, 

Placówka  Wsparcia  Dziennego  w  Starym  Sączu. Zajmuje  się  wsparciem  dzieci  pod  względem

opiekuńczym i wychowawczym, 

Komisariat  Policji  w  Starym  Sączu.  Zajmuje  się  ochroną  życia  i  zdrowia  ludzi,  ochroną

bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego,  organizowaniem i  inicjowaniem działań  mających  na  celu

zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie, w

tym zakresie  z  organami  państwowymi,  samorządowymi  i  organizacjami  społecznymi,  wykrywanie

przestępstw i  wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w tym prowadzenie interwencji  w przypadku

występowania przemocy w rodzinie,  zapewnianie  ofiarom doraźnego bezpieczeństwa,  informowanie

ofiar  i  świadków  o  przysługujących  prawach,  możliwościach  i  miejscach  uzyskania  pomocy,

prowadzenie działań prewencyjnych wobec sprawców, 

Zakłady  Opieki  Zdrowotnej  w  Starym  Sączu,  Gołkowicach  i  Barcicach.  Zobowiązane  są  do

udzielania  pomocy  medycznej,  jak  również  w  przypadku  występowania  u  pacjenta  sygnałów

świadczących  o  występowaniu  przemocy  domowej,  do  informowania  o  możliwościach  uzyskania

pomocy,  wystawiania  na  prośbę  osoby  pokrzywdzonej  zaświadczenia  lekarskiego  o  stwierdzonych

obrażeniach i podjętym leczeniu, informowanie ofiar o warunkach i miejscach wystawienia obdukcji, 

Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne. Na terenie gminy znajduje się 8 szkół podstawowych i 3

szkoły ponadgimnazjalne. Szkoła obok funkcji edukacyjnej jest bardzo ważnym źródłem wsparcia dla

rodziców w wychowaniu dziecka między innymi poprzez dostarczanie wiedzy dotyczącej problematyki

wychowania  z  zakresu  komunikacji  interpersonalnej  pomiędzy  umiejętności  wychowawczych,

wzmacnianie więzi wewnątrzrodzinnych, prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do

życia w rodzinie,
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Sądecki  Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej  w  Nowym  Sączu.  Zadaniem  SOIK  jest  udzielanie

natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej,  a w zależności od potrzeb – poradnictwa

socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – niezbędnego schronienia, 

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu. Zadaniem tego Ośrodka

jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin w zakresie terapii uzależnienia i

współuzależnienia.  Realizuje  programy  psychoterapii  uzależnień  i  współuzależnień  oraz  udzielają

indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i  rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od

alkoholu i członkom ich rodzin, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Nowym Sączu. Wykonuje  zadania  powiatu  w zakresie

pomocy społecznej  i  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie;  do zadań tych należy w szczególności

m.in.  prowadzenie  specjalistycznego  poradnictwa,  udzielanie  informacji  o  prawach  uprawnieniach,

szkolenie  i  doskonalenie  zawodowe  kadr  z  terenu  powiatu,  prowadzenie  ośrodków  interwencji

kryzysowej,  tworzenie  i  prowadzenie  ośrodków  wsparcia  dla  ofiar  przemocy  w  rodzinie  oraz

specjalistycznych  ośrodków  wsparcia,  a  także  opracowywanie  i  realizacja  programów  korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu. Rozpatruje wszystkie sprawy, z wyjątkiem zastrzeżonych dla sądu

okręgowego.  Wydział  rodzinny  i  nieletnich  rozpoznaje  sprawy  z  zakresu  prawa  rodzinnego  i

opiekuńczego  z  wyjątkiem  spraw  o  rozwód,  separację  i  ubezwłasnowolnienie,  a  nadto  dotyczące

demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz

środków  odurzających  i  psychotropowych  oraz  należących  do  sądu  opiekuńczego  na  podstawie

odrębnych ustaw.

Prokuratura  Rejonowa  w  Nowym Sączu. Jest  to  urząd  państwowy  powołany  w  celu  strzeżenia

praworządności oraz ściganie osób, które dopuściły się popełnienia przestępstwa. 

ZASOBY POMOCOWE W OBLICZU PANDEMII KORONAWIRUSA

Sytuacja  alienacji  związana  z  obecnie  panującym  stanem  epidemii  i  zasadami  dotyczącymi

ograniczeń w przemieszczaniu się, jest wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Wsparcia pokrzywdzone osoby mogą szukać między innymi poprzez:

 Aplikacja  mobilna  „Twój  parasol” -  w  opinii  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki

Społecznej program ten może odegrać szczególną rolę pomocową, zwłaszcza w kontekście

utrudnionej  komunikacji  ze  służbami  i  konieczności  zachowania  dyskrecji  w  sprawach

przemocy. Aplikacja poza materiałami edukacyjnymi zapewnia dostęp do bazy organizacji

oferujących  wsparcie.  Umożliwia  również  przesyłanie  informacji  o  zdarzeniach

przemocowych oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail lub

możliwość  szybkiego  wybrania  telefonu  alarmowego.  Aplikacja  po  uruchomieniu  do

30

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 41 – Poz. 8893



złudzenia  przypomina  program  do  sprawdzania  pogody,  co  zapewnia  użytkownikom

dyskrecję.

 Aplikacja mobilna „Alarm 112” – służąca do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum

Powiadamiana Ratunkowego (CPR), która umożliwia przekazanie zgłoszenia alarmowego

przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, a znajdują się np. w sytuacji

zagrożenia życia lub zdrowia.

 Aplikacja  „Moja  Komenda” -  dzięki  niej  można  uzyskać  dostęp  do  bazy  zawierającej

informacje  o wszystkich  obiektach  policyjnych  otwartych  dla  interesantów,  a także  dane

kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju, w tym także z terenu Gminy Stary

Sącz

 Rumianki i bratki- naturalne kosmetyki SKLEP - Fikcyjny sklep internetowy pomaga

ofiarom przemocy domowej, które w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzeniem

ograniczeń  w  przemieszczaniu  się  są  jeszcze  bardziej  narażone  na  niebezpieczeństwo.

Poszkodowani mogą poinformować o swojej sytuacji i poprosić np. o wezwanie policji. Jeśli

osoba  przebywa  na  kwarantannie  lub  izolacji  z  toksycznym,  przemocowym

partnerem/partnerką,  może  napisać  do  fikcyjnej  firmy  na  adres  email:

rumiankiibratki@gmail.com  z  zapytaniem  o  Naturalne  Kosmetyki  do  Ciała  (których

oczywiście  nie  ma).  Można  złożyć  zamówienie  i  podać  swój  adres.  Będzie  to  wtedy

komunikat dla administratorów strony, że konieczne jest wezwanie policji. 

 Centrum  Praw  Kobiet -  które  prowadzi  całodobowy,  interwencyjny  numer  telefonu

600070717 oraz telefon zaufania-  22 621 35 37.  Telefon czynny w godzinach 10:00-16:00

(psychologiczny: od pon. do pt. (bez czwartków), prawny: czwartki

 Stowarzyszenie Niebieska Linia - tel. 800 120 002− czynny 24 godziny, dla ofiar przemocy

w rodzinie, niebieskalinia.info.

 Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” IPZ,tel.  22 668 70 00− codziennie,  w godz.

12.00−18.00, Niebieska Linia dla osób doznających przemocy w rodzinie, niebieskalinia.pl.

 Instytut Psychologii Zdrowia - Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych  tel. 116

123–codziennie,  w godz. 14.00−22.00, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,  tel.  116

111– czynny codziennie i całodobowo, 116111.plX

 Aplikacja mobilna „Avon Alert” - to bezpłatna i profesjonalna pomoc dla ofiar i świadków,

poprzez kontakt z telefonem przeciwprzemocowym Feminoteki- 888883388 oraz platformę

edukacyjną.
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