
UCHWAŁA NR XLIII/445/22 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 16 maja 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałaniu Przemocy   w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2022-2027 . 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
(Dz. U. z 2021, poz. 1249 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy w Branicach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy              
w Rodzinie na lata 2022-2027 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca  Rady 
Gminy Branice 

 
 

Bogusława Dyląg 
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I. WPROWADZENIE 
 Rodzina od zawsze uznawana była za fundamentalną komórkę społeczną, na 

podstawie której opiera się funkcjonowanie całego społeczeństwa. Stanowi ona również 

pierwotne i naturalne środowisko wychowawcze dziecka, zapewniając mu zaspokojenie 

potrzeb bytowych, emocjonalnych i opiekuńczych. To właśnie rodzina, przekazując swój 

system wartości, kształtuje postawy społeczne i staje się wzorcem do naśladowania dla 

młodego człowieka w dorosłym życiu1. Prawidłowa realizacja funkcji rodzinnych zapewnia 

dziecku właściwy rozwój zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, jak i społecznej. 

 Współczesna rodzina narażona jest na szereg zagrożeń związanych  

z czynnikami natury zewnętrznej i wewnętrznej o bardzo szerokim spektrum. Jednym z 

największych jest zjawisko przemocy. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc można zdefiniować jako „jednorazowe 

lub 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“2. Stosowanie 

przemocy jest przestępstwem, które w zależności od tego, czy ma charakter jednorazowy, 

czy się powtarza jest ścigane z urzędu z różnych artykułów Kodeksu Karnego. Jeśli 

przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się 

nad rodziną z art. 207 Kodeksu Karnego, który stanowi:  

  „§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad 

małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

  §2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego 

okrucieństwa, sprawca podlea karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 

 

  §3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub §2 jest targnięcie się 
 

1 Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczeczenie dla jednostki i społeczeństwa [w:] 
Pedagogika społeczna, T. Pilch, I. Leparczyk (red.), wyd. Żak, Warszawa 1995, s. 137. 

2  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021, poz. 1249,  
art. 6).  
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pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności 

od 2 lat do 12“3. 

Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym 

psychikę. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez 

przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną lub zaniedbanie. Przemoc w 

rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i 

cykliczny. 

Możemy wyróżnić następujące rodzaje przemocy: 

  przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej 

ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia, 

  przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych 

zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności, 

  przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia 

własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu, 

  przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne 

uzależnienie ofiary od sprawcy, 

  zaniedbanie – to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych  

i emocjonalnych. 

Przemoc często w opinii społeczeństwa utożsamiana jest jedynie z przemocą  

o charakterze fizycznym, dużo rzadziej natomiast z przemocą psychiczną  

i ekonomiczną. Zaniedbanie w kontekście społecznym nie jest kojarzona ze zjawiskiem 

przemocy, dlatego też tak ważne jest prowadzenie kampanii informacyjnych w tym 

zakresie.  

 Wyżej wymienione formy niewłaściwego traktowania drugiego człowieka  

w zasadzie nie występują samodzielnie. Przemocy fizycznej najczęściej towarzyszy 

przemoc psychiczna. Przemoc seksualna często współwystępuje z przemocą fizyczną i 

psychiczną.  

Cechą charakterystyczną zjawiska przemocy w rodzinie jest tendencja do 

powtarzania się pewnych prawidłowości nazwanych cyklem przemocy, który składa się z 

następujących faz: 

 

  faza narastającego napięcia – jest to początek cyklu, charakteryzuje się on 

 
3 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks Karny (Dz. U. 2021, poz. 2345, art. 207).  
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wzrostem napiecia i natężeniem sytuacji konfliktowych. Na tym etapie dochodzi do 

rozmaitych incydentów takich jak np. przejawy zazdrości, gniewu, kontrolowanie 

członków rodziny, używanie obraźliwych słów, poniżanie. Osoba wobec, której 

kierowana jest złość partnera stara się za wszelką cenę uspokoić sytuację, często 

sama obarcza się winą za jego zachowanie. Napięcie narasta i pojawia się agresja. 

  faza ostrej przemocy – następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji na ofierze. 

Ta faza trwa stosunkowo krótko, ale może nieść za sobą tragiczne konsekwencje. 

W trakcie ataku ofiara robi wszystko by ochronić siebie  

i uspokoić partnera. Wraz z ustaniem aktu przemocy ofiara znajduje się w stanie 

szoku, pojawia się u niej przerażenie, poczucie wstydu, bezradność. Jeśli osoba 

zagrożona przemocą nie zgłosi się do właściwych instytucji po pomoc, jest to 

ostatni moment by przerwać cykl przemocy, nim rozpocznie się on na nowo. 

  faza miodowego miesiąca – jest to faza skruchy ze strony sprawcy, okazywanie 

żalu, miłości. Agresor usprawiedliwia swoje zachowanie, okazuje żal z powodu 

tego, co się stało i obiecuje, że to się więcej nie powtórzy. Na nowo zdobywa 

zaufanie osoby, którą skrzywdził. Ofiara wbrew zdrowemu rozsądkowi  

i wcześniejszym doświadczeniom wierzy sprawcy, wycofuje skargi, rezygnuje  

z działań. Stopniowo napięcie ponownie wzrasta i faza kończy się nawrotem 

przemocy.  

Bardzo ważne jest przerwanie cyklu przemocy w odpowiednim momencie, ponieważ wraz 

z upływem czasu faza ostrej przemocy ulega wydłużeniu, a okresy miodowego miesiąca 

skracają się.  

 Zgodnie z art. 6, ust. 2, pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do 

zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, który 

określa cele oraz sposoby i działania w zakresie ograniczenia zjawiska przemocy na 

terenie gminy. Zadania ujęte w Programie zmierzają w kierunku wspierania rodziny 

dotkniętej przemocą, niwelowania negatywnych skutków jej występowania oraz zmiany 

swiadomości społecznej w zakresie reagowania na problem przemocy  

w rodzinie.  

 

 

II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 
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  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2021, poz. 1249), 

  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 2268), 

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2022, poz. 447), 

  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021, poz. 1119), 

  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559), 

  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na rok 2022, 

  Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata  

2016-2025, 

  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Branice na lata  

2016-2022, 

  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. 

 

III. DIAGNOZA SPOŁECZNA 
 Gmina Branice to gmina wiejska, należąca do województwa opolskiego, leżąca na 

terenie powiatu głubczyckiego. Od północy graniczy z Gminą Głubczyce, od wschodu z 

Gminą Kietrz, natomiast granica południowo - zachodnia jest zarazem granicą państwową 

z Republiką Czeską. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 

31.06.2021 r. gminę tę zamieszkiwało 6315 mieszkańców,  

z czego 50,9% stanowiły kobiety, a 49,1% mężczyźni. 
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Rys. 1. Lokalizacja Gminy Branice w województwie opolskim  

Źródło: Strona internetowa Urzędu Gminy w Branicach4. 

 

Bezrobocie rejestrowane w Gminie Branice w 2021 r. wynosiło 8,6%, w tym kobiety 9,7%, 

a mężczyźni 7,7%. Nieznaczna przewaga kobiet wynika w głównej mierze  

z tego, że to właśnie kobiety, nadal najczęściej zajmują się wychowaniem i opieką nad 

małoletnimi dziećmi, rezygnując jednocześnie z pracy zarobkowej. 

 W 2021 r. ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej korzystały 534 osoby, co 

stanowi 8,72 % wszystkich mieszkańców gminy. Pod opieką tut. Ośrodka znajdowały się 

253 rodziny, z czego 22,13% stanowią rodziny z dziećmi do 18 roku życia.  

W rodzinach tych wychowuje się 198 dzieci.  

 Zarządzeniem Wójta Gminy Branice Nr 13U1/11 z dnia 29.03.2011 r. został 

formalnie powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. Ustalono zasady jego działania oraz skład osobowy (pracownicy socjalni, 

przedstawciele Policji, pedagog, psycholog, kurator sądowy, przedstawiciel GKRPA, 

przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciel organizacji pozarządowej). Interwencje  

i monitoring w rodzinach uwikłanych w przemoc przeprowadzane są systematycznie  

i na bieżąco, realizując procedury „Niebieskiej Karty“ w pracy Policji i Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Pracownicy socjalni w drodze wywiadu środowiskowego rozpoznają sytuację 

w monitorowanych rodzinach, udzielając niezbędnej pomocy i wsparcia. 

  

 
4 Urząd Gminy w Branicach, <https://branice.pl/97/opis-gminy.html>, [dostęp: 22.11.2021 r.]. 
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Sytuacje rodzin dotkniętych przemocą omawiane są przez członków Zespołu w trakcie 

organizowanych posiedzeń. 

Poniższa tabela prezentuje dane liczbowe dotyczące działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Branice  

w latach 2019-2021.  

 
Tab. 1. Dane liczbowe z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie w latach 2019-2021. 

 2019 2020 2021 

Ogólna liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 14 8 9 

Liczba spraw związanych z przemocą domową, którymi 
zajmował się Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

19 12 10 

Liczba zakończonych procedur „Niebieskiej Karty“ w 
związku z ustaniem przemocy 10 9 6 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

Z przedstawionych danych wynika, iż problem związany z przemocą zmniejsza się. 

Podkreślić jednak należy, że z doświadczenia osób i organizacji zajmujących się 

przemocą domową wynika, iż statystyki nie oddają powagi problemu. Najczęściej ofiarami 

przemocy w rodzinie są dzieci, które z reguły nie potrafią same poprosić  

o pomoc. Również przepisy prawa nie do końca ułatwiają właściwe i skuteczne działanie 

instytucji i organizacji w walce z tym zjawiskiem. Trudno jest w sposób jednoznaczny 

określić wielkość zjawiska przemocy na terenie Gminy Branice  

w związku z występowaniem przemocy ukrytej, czyli toczącej się w rodzinie czy  

w szkole, ale nieujętej w statystykach z powodu braku wiedzy na temat jej występowania. 

W 2021 r. w całym kraju Policja przeprowadziła blisko 76 tys. interwencji  

w sytuacjach przemocy w rodzinie, podczas których stwierdzono, że ponad 44% osób 

krzywdzących swoich najbliższych było pod wpływem alkoholu. W działającym na zlecenie 

PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

rocznie przeprowadza się ponad 10 tys. rozmów, które dotyczą różnych problemów 

rodzinnych, w tym m. in. przemocy oraz nadużywania alkoholu  
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i uzależnienia. Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące liczby ofiar przemocy domowej 

w Polsce w latach 2018-2021 według statystyk Komendy Głównej Policji. 

 
Tab. 2. Liczba ofiar przemocy domowej w Polsce w latach 2018-2021. 

 2018 2019 2020 2021 

Liczba ofiar przemocy domowej ogółem 88.133 88.032 85.585 75.761 

w tym: kobiety 65.057 65.195 62.866 55.112 

w tym: mężczyźni 10.672 10.676 10.922 9.520 

dzieci do lat 18 12.404 12.161 11.787 11.129 

Źródło: Komenda Glówna Policji5 

 

Według prezentowanych danych skala zjawiska przemocy zmniejsza się. Należy jednak 

wspomnieć, iż na taki stan rzeczy istotny wpływ miała pandemia COVID-19, która 

znacznie ograniczyła kontakty międzyludzkie, a tym samym również możliwość 

wykrywania zjawiska przemocy domowej. Z tego względu prognozy zakładają wzrost 

liczby przypadków stosowania przemocy w najbliższych latach.  

W analizie strategicznej szczególne znaczenie odgrywa zastosowanie metody 

analizy SWOT. Narzędzie to pozwala na kompleksowe określenie mocnych i słabych stron 

systemu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w gminie oraz dokonanie 

oceny zagrożeń i szans, które mają znaczący wpływ na całość podejmowanych działań w 

tym zakresie. 
 

Tab. 3. Analiza SWOT. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
  Strategie i gminne programy, 
  Stałe diagnozowanie sytuacji mieszkańców 

Gminy Branice, 
  Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
  Działalność GKRPA, 
  Dobre rozeznanie środowiska lokalnego przez 

pracowników socjalnych, pedagoga, 
dzielnicowego, 

  Narastający problem przemocy w rodzinach, 
  Narastający problem uzależnienia od alkoholu, 
  Bierna postawa członków rodziny wobec 

problemów występujących w rodzinie, 
  Brak infrastruktury socjalnej w gminie, 
  Stereotypy panujące w środowisku na temat 

przemocy w rodzinie,  
  Brak współpracy rodziny w zakresie 

przezwyciężania kryzysów, 

 
5 Komenda Główna Policji, https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie,  
[dostęp: 25.04.2022 r.]. 
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  Baza instytucji wspierających rodzinę, 
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

działajacymi na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, 

  Dostęp do bezpłatnego poradnictwa 
specjalistycznego, realizowanego przez jednostki 
publiczne i organizacje samorządowe, 

  Poparcie działań i współpraca z samorządem 
gminnym, 

  Wspieranie rodzin we wzmacnianiu i 
odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego 
funkcjonowania poprzez pracę socjalną z rodziną 
oraz działania asystenta rodziny. 

  Wysoki wskaźnik ubóstwa, 
  Brak lub zbyt mała współpraca 

interdyscyplinarna, 
  Bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych. 

SZANSE ZAGROŻENIA 
  Wzmocnienie wpółpracy pomiędzy instytucjami 

wspierającymi rodzinę, 
  Zmiana świadomości społecznej w kwestii 

postrzegania przemocy w rodzinie, 
  Podejmowanie działań na rzecz rodziny. 

  Duża liczba osób korzystających ze wsparcia 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 

  Ograniczony czas pracowników socjalnych na 
pracę z rodziną, 

  Kryzys funkcji rodziny i jej roli w życiu 
społecznym, 

  Wzrost patologicznych zachowań wśród dzieci i 
młodzieży, narastająca przemoc w rodzinie, 

  Niewystarczająca współpraca interdyscyplinarna.  
Źródło: Opracowanie własne.  

 

Zasoby instytucjonalne Gminy Branice, to instytucje i organizacje pełniące funkcję 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy, w tym: 

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, 

  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, w tym Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej, 

  Placówki Oświatowe, 

  Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 

  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Głubczycach, 

  Sąd Rejonowy w Głubczycach, 

  Organizacje pozarządowe, 

  Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach, 

  Placówki służby zdrowia, 

  Kościół. 
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IV. ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU 
 Podstawowym założeniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2027 jest stworzenie 

spójnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie w Gminie Branice. Program jest dokumentem opracowanym na podstawie 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Głównym założeniem jest 

kompleksowość i interdyscyplinarność działań ujętych w ramy sprawnie funkcjonującego 

systemu ukierunkowanego na wsparcie i ochronę osób doświadczających przemocy, 

edukację i pomoc w korygowaniu zachowań osób stosujących przemoc; edukację kadr 

instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz szeroko ujętą 

edukację społeczeństwa.  
 

Cel główny programu został sformułowany w następujący sposób: 

 

  Zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmiejszenie skali tego zjawiska na 
terenie Gminy Branice. 

 

Natomiast cele szczegółowe Programu kształtują się następująco: 

 

  Zwiększenie skuteczności i dostępności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie, 

  Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc  

w rodzinie, 

  Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, 

  Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu 

podniesienia jakości i dostepności świadczonych usług. 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2022-2027 w Gminie Branice jest kontynuacją poprzedniego Programu 
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(Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

 

w Rodzinie w Gminie Branice z roku 2011) i jest on dokumentem, który scala 

podejmowane działania na rzecz rodziny. 

 

V. DZIAŁANIA I WSKAŹNIKI ICH REALIZACJI 
Utworzenie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie wymaga również sformułowania właściwych zadań  

i wskaźników określających realizację zamierzonych celów szczegółowych. Poniższa 

tabela prezentuje planowane działania w ramach Programu, a także wskaźniki ich 

realizacji oraz podmioty odpowiedzialne za ich właściwe wykonanie. 

 
Tab. 4. Działania i wskaźniki realizacji zamierzonych celów. 

Cele szczegółowe Zadania Wskaźniki 
realizacji działań 

Realizator 

Zwiększenie skuteczności 
i dostępności ochrony 
oraz wsparcia osób 
dotkniętych przemocą w 
rodzinie 

  Działalność Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy w rodzinie, 

  Zapewnienie 
dostępności poradnictwa 
specjalistycznego, 

  Podnoszenie 
kompetencji rodzin tego 
wymagających w 
zakresie pełnienia 
prawidłowych funkcji 
opiekuńczo – 
wychowawczych. 

  Liczba posiedzeń 
Zespołu 
Interdyscyplinarneg
o, 

  Liczba powołanych 
grup roboczych, 

  Liczba Niebieskich 
Kart, 

  Liczba punktów 
poradnictwa, 
specjalistycznego, 

  Liczba osób 
objętych wsparciem 
grup roboczych. 

Zespół 
Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, 
OPS Branice, PCPR 
Głubczyce, 
GKRPA  

Zwiększenie skuteczności 
oddziaływań wobec osób 
stosujących przemoc  
w rodzinie 

  Działalność Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy w rodzinie, 

  Diagnozowanie rodzin 
wymagających wsparcia, 

  Prowadzenie pracy 
socjalnej z rodziną, 

  Współpraca podmiotów 
pracujących z rodziną w 
zakresie 
systematycznego 
diagnozowania 
problemów, 

  Liczba osób 
przystępujących do 
uczestnictwa w 
programach 
oddziaływań 
korekcyjno-
edukacyjnych, 

  Liczba osób, które 
ukończyły program 
oddziaływań 
korekcyjno-
edukacyjnych, 

  Liczba rodzin 
dotkniętych 

OPS Branice, PCPR 
Głubczyce, 
GKRPA, Zespół 
Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, 
psycholog 
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  Monitorowanie 
środowisk zagrożonych 
uzależnieniami, 
motywowanie do 
podjęcia terapii. 

przemocą. 

Profilaktyka i edukacja 
społeczna w zakresie 
zjawiska przemocy w 
rodzinie 

  Prowadzenie kampanii 
społecznych na temat 
przemocy w rodzinie, 

  Dystrybucja ulotek oraz 
informacji w prasie 
lokalnej na temat 
zjawiska przemocy w 
rodzinie, 

  Organizowanie spotkań 
o tematyce 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

  Liczba 
przeprowadzonych 
kampanii 
społecznych, 

  Liczba 
przekazywanych 
informacji na temat 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie, 

  Liczba 
zorganizowanych 
spotkań.  

OPS Branice, Urząd 
Gminy Branice, 
PCPR Głubczyce, 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

Zwiększenie poziomu 
kompetencji 
przedstawicieli instytucji i 
podmiotów realizujących 
zadania z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w 
celu podniesienia jakości i 
dostepności 
świadczonych usług 

  Organizowanie i 
prowadzenie szkoleń 
dotyczących 
przeciwdziałania 
przemocy, w tym 
superwizji, 

  Wspieranie kształcenia i 
podnoszenia kwalifikacji 
osób w instytucjach 
pracujących 
bezpośrednio z osobami 
doświadczającymi 
przemocy lub 
stosującymi przemoc. 

  Liczba 
zorganizowanych 
szkoleń, superwizji, 

  Liczba osób 
uczestniczących w 
szkoleniach, 

  Liczba instytucji 
uczestniczących w 
formach szkolenia. 

OPS Branice, Urząd 
Gminy Branice, 
PCPR Głubczyce, 
psycholog, terapeuta 
uzależnień, jednostki 
oświatowe 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

VI. OPIS REALIZACJI PROGRAMU 
Program realizowany będzie na terenie Gminy Branice w latach 2022-2027. 

Zadania określone w Programie mają na celu szeroko przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy. Działania  

w ramach Programu będą nastawione na bezpośrednią pracę z rodziną dotkniętą 

zjawiskiem przemocy i będą skierowane zarówno w stosunku do ofiar przemocy, jak 

również do jej sprawców.  

Adresatami Programu są rodziny z obszaru Gminy Branice, a w szczególności 

rodziny, w których występuje zjawisko przemocy. Działalność w ramach niniejszego 

Programu obejmie również całą społeczność lokalną, w celu edukacji w zakresie 
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rozpoznawania oraz podejmowania czynności dotyczących ograniczenia 

 

 występowania przemocy.  

 

VII. FINANSOWANIE I CZAS REALIZACJI PROGRAMU 
Określone cele i zadania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodziniena lata 2022-2027 

wymagają odpowiednich źródeł finansowania. Źródłem finansowania zadań zawartych w 

niniejszym Programie będą w szczególności środki własne gminy. Zadania mogą być 

również finansowane z innych źródeł w ramach programów wspólnotowych Unii 

Europejskiej oraz dotacji konkursowych. 

 
VIII. MONITORING i EWALUACJA 

Koordynatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2027 jest Ośrodek Pomocy Społeczej w 

Branicach we współpracy z przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program ten jest dokumentem określajacym cele i 

działania w zakresie przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie do roku 2027, wymagającym okresowej aktualizacji do zmian zachodzących w 

społeczeństwie. Długookresowy charakter niniejszego programu wymaga stałego 

śledzenia zmian prawnych, politycznych, społecznych, gospodarczych i uwzględniania ich 

w programie. Monitoring i ewaluacja Programu Wspierania Rodziny odbywać się będzie 

na podstawie sporządzanej sprawozdawczości w corocznym sprawozdaniu 

merytorycznym z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach. Bieżący nadzór 

nad realizacją programu sprawuje Wójt Gminy Branice oraz podejmuje niezbędne 

działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.  
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UZASADNIENIE 

 
Potrzeba podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika            

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (tj. Dz.U. z 2021, 

poz.1249 z późn. zm.). Niniejsza ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

domowej oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób ją 

stosujących. Zgodnie z art. 6 ust.2 pkt 1 przytoczonej ustawy, na gminie ciąży obowiązek 

tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie. W związku z powyższym konieczne jest przyjęcie przez Radę Gminy Branice 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy      w Rodzinie na 

lata 2022-2027.  

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                   

w Rodzinie dla Gminy Branice określa działania, ich cel, sposób realizacji, adresatów oraz 

realizatorów, co wpłynie na zwiększenie skuteczności realizacji zadania określonego                        

w obowiązujących przepisach. Realizatorami programu są instytucje i organizacje zobligowane do 

działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program ma na celu zmniejszenie skali 

zjawiska przemocy w rodzinie oraz skuteczną pomoc osobom dotkniętych przemocą.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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