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WSTĘP
Rodzina powinna swym członkom gwarantować bezpieczny i harmonijny rozwój kształtujący
od wczesnego dzieciństwa osobowość człowieka, jego system norm i wartości. Przemoc w
rodzinie ma więc szczególnie społeczny wymiar, ponieważ zarówno tradycje i zwyczaje
rodzinne, jak i dysfunkcje rodziny, mają bezpośredni wpływ nie tylko na model życia
konkretnej rodziny, ale przenoszą się na relacje i funkcjonowanie człowieka w innych
płaszczyznach życia społecznego. Przemoc w rodzinie dotyka ludzi niezależnie od miejsca
zamieszkania i statusu społecznego i stanowi poważny problem społeczny wielu środowisk.
W przeciwdziałaniu zjawisku przemocy istotne jest dążenie do wprowadzania uniwersalnego
standardu wsparcia osób doświadczających przemocy adekwatnego do warunków
zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Podstawową cechą działań podejmowanych w
obszarze przemocy domowej powinno być szybkie reagowanie mające na celu przerwanie
przemocy oraz szybka i skuteczna pomoc ofiarom. Powodzenie podejmowanych działań w
dużej mierze zależy od współdziałania lokalnej społeczności oraz instytucji i organizacji
zajmujących się zjawiskiem przemocy.

PODSTAWY PRAWNE
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. z
2021 poz. 1249, ze zm.);
 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 1119 ze zm.);
 Ustawa dnia z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2020 r.
poz. 2050);
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.);
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 2020 poz. 1876 ze
zm.);
 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.
183);
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U. z 2020
poz. 685);
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 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku
(j.t. Dz. U. z 2020 poz. 821 ze zm.);

ADRESACI POWIATOWEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ
CHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE
OPOLSKIM
Adresatami Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2022 – 2026 są mieszkańcy
powiatu opolskiego, w rodzinach których występuje przemoc, a także do osób zajmujących
się profesjonalnie udzielaniem pomocy osobom uwikłanym w przemoc. Program skierowany
jest przede wszystkim do:
1 osób doznających przemocy,
2 osób stosujących przemoc,
3 świadków przemocy,
4 pracowników instytucji i służb zajmujących się profesjonalnie udzielaniem wsparcia
dla osób uwikłanych w przemoc,
5 organizacji pozarządowych,
6 społeczności lokalnej.

ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE
Art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
definiuje przemoc w rodzinie, jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności
narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą.
Przemoc w rodzinie zwykle powtarza się według określonego schematu, w którym
wyróżniamy następujące fazy:
-

narastania napięcia, w której zaczyna pojawiać się agresja,
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-

ostrej przemocy, w której następuje wybuch agresji, w tej fazie najczęściej ofiary
poszukują pomocy,

-

miodowego miesiąca, kiedy sprawca przeprasza i obiecuje poprawę, w tej fazie bardzo
często osoby doznające przemocy wycofują się z kontaktu z osobami udzielającymi
pomocy, mając pozorne poczucie odzyskiwania kontroli nad sytuacją.

„Wycofywanie się”, a także dalsze pozostawanie w związku ze sprawcą, tłumaczy się
syndromem wyuczonej bezradności lub syndromem stresu pourazowego. W przypadku ofiar
przemocy przekłada się to na rezygnację z aktywności, które ofiara podejmowała w celu
poprawy sytuacji, a które okazały się nieskuteczne, co utwierdza ofiarę w przekonaniu, iż nie
może nic zrobić, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i rezygnuje z kolejnych prób zmiany
sytuacji. Analizując sytuację ofiary, należy wziąć pod uwagę, że ma ona nadzieję na zmianę
zachowania sprawcy. Ponadto często wstydzi się swojej sytuacji, jest zależna ekonomicznie
od sprawcy lub zostaje z nim „ze względu na dzieci”. Często uważa, że przemoc jest jej
prywatnym problemem, a środowisko zewnętrzne (rodzina, znajomi, instytucje) swoim
zachowaniem mogą utwierdzać o braku możliwości otrzymania wsparcia i ochrony.
Podczas, gdy zachowania ofiary mogą wydawać się irracjonalne, sprawca w sposób bardzo
logiczny potrafi tłumaczyć swoje zachowanie, jako akt słusznego ukarania ofiary.
Jednocześnie kwestionuje swoją odpowiedzialność. Nie przyznaje również, że takie
zachowanie jest aktem agresji oraz mechanizmem sprawowania władzy i kontroli, narzędziem
całkowitego podporządkowania ofiary woli sprawcy.
Przemoc w rodzinie jest trudna do zdiagnozowania, to problem przez wiele lat ukrywany.
Jednak szkodliwość przemocy w wymiarze tak jednostkowym, jak i społecznym, wymaga
podjęcia szerokiego, dobrze zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat programu
zapobiegawczego.
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DIAGNOZA ZJAWISKA
POWIECIE OPOLSKIM

PRZEMOCY

W

RODZINIE

W

ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE
ANALIZY DANYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU
LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ
Tabela 1. Liczba osób korzystających z poradnictwa w PPS i PIK z powodu przemocy w rodzinie.

rok

Liczba osób
doznających
przemocy w
rodzinie
korzystających z
poradnictwa
psychologicznego
w PIK

Liczba osób
stosujących
przemoc w
rodzinie
korzystających z
poradnictwa
psychologicznego
w PIK

Liczba osób
doznających
przemocy w
rodzinie
korzystających z
poradnictwa
psychologicznego
w PPS

Liczba osób
stosujących
przemoc w
rodzinie
korzystających z
poradnictwa
psychologicznego
w PPS

RAZEM

2019

30

8

25

5

68

2020

18

10

22

5

55

Osoby korzystające z poradnictwa w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) oraz
Punkcie Interwencji Kryzysowej (PIK) w PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej z
powodu przemocy w rodzinie to przede wszystkim osoby doznające przemocy, czasem
świadkowie. Zdecydowanie mniej osób korzysta z poradnictwa z powodu stosowania przez
siebie przemocy w rodzinie.
Tabela 2. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez osoby korzystające z poradnictwa w PIK i PPS.

rok

Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, korzystających z poradnictwa
psychologicznego w PIK – w podziale ze względu na formy doznawanej przemocy
w formie
psychiczna
ekonomiczna
seksualna
fizyczna
zaniedbania

2019

12

16

4

2

15

2020

10

8

5

2

10

Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, korzystających z poradnictwa
psychologicznego w PPS – w podziale ze względu na formy doznawanej przemocy
2019

4

20

5

1

10

2020

15

7

5

3

12

Osoby doznające przemocy w rodzinie, korzystające z poradnictwa w PPS i PIK, najczęściej
doświadczają kilku rodzajów przemocy. Najwięcej osób doznaje przemocy psychicznej, w
formie zaniedbania i fizycznej, zdecydowanie mniej osób doświadcza przemocy
ekonomicznej i przemocy seksualnej.
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Tabela 3. Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, korzystających z poradnictwa w PPS i PIK – w podziale na różne grupy
społeczne.

Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, korzystających z poradnictwa
psychologicznego w PIK – w podziale na różne grupy społeczne
osoby
dzieci
osoby
starsze
osoby chore
kobiety
mężczyźni
(osoby do
niepełnospra
(powyżej
psychicznie
18. r.ż.)
wne
60. r.ż.)

rok

2019

30

-

5

2

2

5

2020

18

0

5

2

2

5

Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, korzystających z poradnictwa
psychologicznego w PPS – w podziale na różne grupy społeczne
2019

25

0

5

2

10

5

2020

22

0

5

2

1

1

Wśród klientów PPS i PIK, którzy doznają przemocy w rodzinie, większość stanowią kobiety.
Kolejną pod względem liczebności grupę stanowią dzieci, osoby chore psychicznie i osoby
niepełnosprawne.
Tabela 4. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie wśród klientów PPS i PIK korzystających z poradnictwa psychologicznego.

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie korzystających z poradnictwa psychologicznego
w PIK – w podziale na różne grupy społeczne
kobiety

mężczyźni

dzieci
(osoby do
18. r.ż.)

osoby
starsze
(powyżej
60. r.ż.)

osoby
niepełnospr
awne

osoby
uzależnione
od alkoholu

osoby chore
psychicznie

2019

-

8

1

0

0

7

1

2020

1

9

0

1

0

9

1

rok

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie korzystających z poradnictwa psychologicznego
w PPS – w podziale na różne grupy społeczne
2019

1

4

0

0

0

5

1

2020

0

5

0

1

0

5

0

Wśród klientów Punktu Poradnictwa Specjalistycznego i Punktu Interwencji Kryzysowej w
PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej przyznających się do stosowania przemocy w
rodzinie, największą grupę stanowią mężczyźni. Zdecydowanie mniej kobiet stosujących
przemoc w rodzinie korzysta z usług Punktów. Większość osób stosujących przemoc w
rodzinie korzystających z usług PPS i PIK to osoby uzależnione od alkoholu. W trakcie
analizowanego okresu wśród klientów PPS i PIK stosujących przemoc w rodzinie
sporadycznie identyfikowane są osoby starsze, dzieci i osoby chore psychicznie, nie
zarejestrowano natomiast żadnej osoby niepełnosprawnej.
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE
ANALIZY DANYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Na terenie powiatu opolskiego funkcjonuje siedem Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
Dane udostępnione przez poszczególne OPS przedstawione są w formie zbiorczych
zestawień.
Tabela 5. Liczba osób korzystających ze świadczeń OPS z powodu przemocy w rodzinie w stosunku do liczby wszystkich osób
korzystających ze świadczeń OPS.

Rok

Liczba osób korzystających
ze świadczeń OPS

Liczba osób korzystających
ze świadczeń OPS z powodu
przemocy w rodzinie

2019

2379

108

2020

2020

67

I – VII 2021

1326

30

W porównaniu do liczby wszystkich klientów ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu
opolskiego bardzo niewielka grupa osób korzysta ze świadczeń pomocy społecznej z powodu
przemocy w rodzinie i z roku na rok jej liczebność maleje.
Tabela 6. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez osoby korzystające ze świadczeń OPS z powodu przemocy w rodzinie.

Rok

Liczba osób doznających przemocy, korzystających ze świadczeń OPS
z powodu przemocy w rodzinie
w formie
fizycznej
psychicznej
ekonomicznej
seksualnej
zaniedbania

2019

949

960

914

0

914

2020

883

893

866

0

866

I – VII 2021

654

659

640

0

640

Klienci ośrodków pomocy społecznej najczęściej doznają przemocy psychicznej, nieco
rzadziej fizycznej, ekonomicznej i w formie zaniedbania. W omawianym okresie nie była
diagnozowana przemoc seksualna.
Tabela 7 13. Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, korzystających ze świadczeń OPS z powodu przemocy w rodzinie – w
podziale na różne grupy społeczne.

Liczba osób pokrzywdzonych z powodu przemocy w rodzinie
osoby
starsze
(powyżej
60. r.ż.)

osoby
niepełnospr
awne

osoby chore
psychicznie

kobiety

mężczyźni

dzieci
(osoby do
18. r.ż.)

2019

51

17

29

10

4

1

2020

33

9

9

6

1

1

I – VII 2021

18

1

4

9

0

0

Rok
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Największą grupę osób doznających przemocy wśród klientów OPS nadal stanowią kobiety i
dzieci. Ze świadczeń pomocy społecznej rzadko korzystają chore psychicznie osoby
doznające przemocy w rodzinie oraz osoby niepełnosprawne. Niewielką grupę stanowią
mężczyźni doznający przemocy w rodzinie, a także osoby starsze.
Tabela 8. Liczba Niebieskich Kart założonych przez pracowników socjalnych OPS.

Liczba założonych Niebieskich Kart
Rok

Gmina
Chodel

Gmina
Józefów
nad Wisłą

Gmina
Karczmiska

Gmina
Łaziska

Gmina
Opole
Lubelskie

Gmina
Poniatowa

Gmina
Wilków

2019

4

3

6

6

45

9

15

2020

3

2

1

10

49

1

12

I – VII 2021

1

1

0

6

29

7

5

Najwięcej Niebieskich Kart założyli pracownicy socjalni z gminy Opole Lubelskie oraz
gminy Wilków, najmniej w gminie Józefów nad Wisłą.
Tabela 9. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie wśród klientów OPS – w podziale na różne grupy społeczne.

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie wśród klientów OPS
osoby
starsze
(powyżej
60. r.ż.)

osoby
niepełnospr
awne

osoby
uzależnione
od alkoholu

osoby chore
psychicznie

kobiety

mężczyźni

dzieci
(osoby do
18. r.ż.)

2019

6

47

0

2

2

30

1

2020

0

30

2

2

1

13

1

I – VII
2021

5

11

0

4

1

8

1

Rok

Wśród klientów OPS największą grupę osób stosujących przemoc w rodzinie stanowią
mężczyźni oraz osoby uzależnione od alkoholu. Dużo rzadziej sprawcami przemocy w
rodzinie są kobiety i osoby starsze. W niewielkim stopniu jako sprawcy przemocy
identyfikowane są osoby niepełnosprawne, osoby chore psychicznie i dzieci.
ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE
ANALIZY DANYCH GMINNYCH ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DO
SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
W skład zespołów interdyscyplinarnych, wchodzą przygotowani do skutecznego zajmowania
się problematyką przemocy specjaliści z różnych dziedzin. Są to przedstawiciele ośrodków
pomocy społecznej, policji, GKRPA, oświaty, kuratorzy sądowi, służby zdrowia, organizacji
pozarządowych. Funkcjonowanie ZI określone jest w drodze porozumień zawartych między
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gminą, a podmiotami niosącymi pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. We
wszystkich gminach powiatu opolskiego funkcjonują Zespoły Interdyscyplinarne.
Tabela 10. Liczba Niebieskich Kart, które wpłynęły do gminnych zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Liczba Niebieskich Kart
z jednostek
organizacyjnych
pomocy
społecznej

z GKRPA

z policji

z ochrony
zdrowia

z oświaty

2019

29

0

136

0

3

2020

20

0

114

0

1

I – VII 2021

15

0

83

1

1

Rok

Na przestrzeni analizowanych obserwujemy spadek liczby zakładanych „Niebieskich Kart”.
Procedurę najczęściej wszczyna Policja, w wyniku podejmowanych interwencji domowych,
następnie z OPS i sporadycznie z oświaty. Do ZI nie wpłynęły żadne karty z GKRPA. W
2021 r. jedna procedura wpłynęła ze służby zdrowia.
Tabela 11. Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, w sprawie których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty – w
podziale na różne grupy społeczne.

Rok

Liczba osób doznających przemocy w rodzinie,
w sprawie których do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły Niebieskie Karty
osoby
dzieci
osoby
starsze
osoby chore
kobiety
mężczyźni
(osoby do
niepełnospr
(powyżej
psychicznie
18. r.ż.)
awne
60. r.ż.)

2019

156

27

72

46

17

4

2020

147

34

89

83

29

1

I – VII 2021

92

19

32

19

3

2

Wśród osób doznających przemocy w rodzinie, w sprawie których uruchomiono procedurę
Niebieskiej Karty najwięcej było kobiet – w pozostałych grupach społecznych uruchomiono
znacznie mniej procedur Niebieskiej Karty. Dużą grupę stanowią dzieci, osoby starsze oraz
mężczyźni, nieco mniej osoby niepełnosprawne. Najmniej procedur Niebieskiej Karty
uruchamianych jest w sprawie osób chorych psychicznie.
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Tabela 12. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez kobiety, w sprawie których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty.

Rok

Liczba kobiet doznających przemocy w rodzinie,
w sprawie których do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły Niebieskie Karty
w formie
fizycznej
psychicznej
ekonomicznej
seksualnej
zaniedbania

2019

108

155

8

0

55

2020

112

147

7

0

71

I – VII 2021

63

84

3

0

25

Kobiety, w sprawie których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty najczęściej doznają
przemocy fizycznej i psychicznej i formie zaniedbania, dużo rzadziej ekonomicznej. W
analizowanym okresie czasu nie zidentyfikowano stosowania wobec nich przemocy
seksualnej.
Tabela 13. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez mężczyzn, w sprawie których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty.

Rok

Liczba mężczyzn doznających przemocy w rodzinie,
w sprawie których do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły Niebieskie Karty
w formie
fizycznej
psychicznej
ekonomicznej
seksualnej
zaniedbania

2019

19

27

0

0

11

2020

30

34

0

0

25

I – VII 2021

7

11

1

0

4

Mężczyźni, w sprawie których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty najczęściej doznają
przemocy psychicznej, nieco rzadziej fizycznej oraz w formie zaniedbania. W analizowanym
okresie żaden z w/w mężczyzn nie doświadczył przemocy seksualnej.
Tabela 14. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez dzieci, w sprawie których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty.

Rok

Liczba dzieci (osób do 18. r.ż.) doznających przemocy w rodzinie,
w sprawie których do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły Niebieskie Karty
w formie
fizycznej
psychicznej
ekonomicznej
seksualnej
zaniedbania

2019

23

72

1

0

28

2020

61

89

0

0

63

I – VII 2021

14

29

0

0

10

Dzieci, w sprawie których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty najczęściej doznają
przemocy psychicznej, rzadziej fizycznej i w formie zaniedbania. W trakcie analizowanych
lat nie zidentyfikowano przemocy seksualnej wobec dzieci.
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Tabela 15. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez osoby starsze, w sprawie których uruchomiono procedurę Niebieskiej
Karty.

Rok

Liczba osób starszych (powyżej 60. r.ż.) doznających przemocy w rodzinie,
w sprawie których do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły Niebieskie Karty
w formie
fizycznej
psychicznej
ekonomicznej
seksualnej
zaniedbania

2019

35

53

1

0

22

2020

43

63

2

1

34

I – VII 2021

11

18

1

0

6

Osoby starsze (w wieku powyżej 60. r.ż.), w sprawie których uruchomiono procedurę
Niebieskiej Karty najczęściej doznają przemocy psychicznej, nieznacznie mniej fizycznej,
rzadziej w formie zaniedbania, bardzo rzadko ekonomicznej. W analizowanym okresie
odnotowano jeden przypadek przemocy seksualnej.
Tabela 16. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez osoby niepełnosprawne, w sprawie których uruchomiono procedurę
Niebieskiej Karty.

Rok

Liczba osób niepełnosprawnych doznających przemocy w rodzinie,
w sprawie których do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły Niebieskie Karty
w formie
fizycznej
psychicznej
ekonomicznej
seksualnej
zaniedbania

2019

11

13

0

0

7

2020

24

28

0

0

21

I – VII 2021

3

3

1

0

3

Osoby niepełnosprawne, w sprawie których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty
najczęściej doznają przemocy psychicznej, nieco rzadziej przemocy fizycznej i w formie
zaniedbania, sporadycznie ekonomicznej. W analizowanym okresie nie zidentyfikowano
stosowania wobec nich przemocy seksualnej.
Tabela 17. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez osoby chore psychicznie, w sprawie których uruchomiono procedurę
Niebieskiej Karty.

Rok

Liczba osób chorych psychicznie doznających przemocy w rodzinie,
w sprawie których do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły Niebieskie Karty
w formie
fizycznej
psychicznej
ekonomicznej
seksualnej
zaniedbania

2019

2

2

0

0

0

2020

1

0

0

0

0

I – VII 2021

1

2

0

0

0
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Osoby chore psychicznie, w sprawie których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty
najczęściej doznają przemocy psychicznej i fizycznej. W analizowanym okresie nie
zidentyfikowano stosowania wobec nich przemocy ekonomicznej, seksualnej i w formie
zaniedbania.
Tabela 18. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, w sprawie których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty – w podziale
na różne grupy społeczne.

Rok
kobiety

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie,
w sprawie których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty –
w podziale na różne grupy społeczne
osoby
dzieci
osoby
starsze
osoby chore
mężczyźni
(osoby do
niepełnospr
(powyżej
psychicznie
18. r.ż.)
awne
60. r.ż.)

2019

20

164

1

23

4

1

2020

26

154

3

36

3

1

I – VII 2021

12

86

0

8

5

3

Wśród osób stosujących przemoc w rodzinie, w sprawie których uruchomiono procedurę Niebieskiej
Karty najliczniejszą grupę stanowią mężczyźni. Wielokrotnie mniej liczne są grupy stosujących
przemoc kobiet i osób w wieku powyżej 60. r.ż. W analizowanym okresie najmniej sprawców
przemocy odnotowano wśród dzieci, osób chorych psychicznie i osób niepełnosprawnych.
Tabela 19. Liczba zakończonych procedur Niebieskiej Karty.

Rok

Liczba zakończonych procedur Niebieskie Karty

2019

121

2020

140

I – VII 2021

78

Z roku na rok gminne zespoły interdyscyplinarne do spraw przeciwdziałania przemocy w
rodzinie decydują się zakończyć coraz więcej procedur Niebieskiej Karty.
Powody zakończenia procedury Niebieskiej Karty, które podają Zespoły Interdyscyplinarne
to:
-

ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu przemocy
w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy,

-

rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań.
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE
ANALIZY DANYCH KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OPOLU LUBELSKIM
Policja z terenu powiatu opolskiego najczęściej interweniuje w domach mieszkańców dwóch
największych gmin powiatu: Poniatowej i Opola Lubelskiego (są to gminy miejsko –
wiejskie). Z gmin wiejskich najwięcej interwencji ma miejsce w gminie Chodel. Najrzadziej
interwencje mają miejsce w gminie Józefów nad Wisłą.
Tabela 20. Liczba interwencji domowych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Opolu
Lubelskim – w podziale na gminy powiatu opolskiego.

Liczba interwencji domowych w poszczególnych gminach powiatu opolskiego dotyczących
przemocy w rodzinie
Rok

Gmina
Chodel

Gmina
Józefów
nad Wisłą

Gmina
Karczmiska

Gmina
Łaziska

Gmina
Opole
Lubelskie

Gmina
Poniatowa

Gmina
Wilków

2019

198

102

107

116

392

334

124

2020

239

86

90

91

378

305

88

I – VII 2021

62

31

42

16

138

122

16

W ciągu ostatnich 3 lat policja z terenu powiatu opolskiego założyła najwięcej Niebieskich
Kart – w gminach: Opole Lubelskie, Chodel, Poniatowa i Wilków, najmniej w gminach
Łaziska i Karczmiska.
Tabela 21. Liczba Niebieskich Kart założonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim – w podziale
na gminy powiatu opolskiego.

Liczba założonych Niebieskich Kart
Rok

Gmina
Chodel

Gmina
Józefów
nad Wisłą

Gmina
Karczmiska

Gmina
Łaziska

Gmina
Opole
Lubelskie

Gmina
Poniatowa

Gmina
Wilków

2019

28

5

5

5

34

28

18

2020

27

14

7

8

36

14

13

I – VII 2021

16

1

6

4

22

17

5

Osoby doznające przemocy w rodzinie, które zgłaszają się do Komendy Powiatowej Policji w
Opolu Lubelskim doświadczają przemocy psychicznej i fizycznej.
Tabela 22. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez osoby pokrzywdzone zgłaszające się do Komendy Powiatowej Policji w
Opolu Lubelskim.

Liczba osób pokrzywdzonych z powodu przemocy w rodzinie
Rok
fizycznej

psychicznej

ekonomicznej

seksualnej

w formie
zaniedbania

2019

88

118

0

0

0

2020

80

116

0

0

0

I – VII 2021

45

73

0

0

0

15

Największą liczbę osób doznających przemocy w rodzinie wśród pokrzywdzonych
zgłaszających się po pomoc do policji w powiecie opolskim stanowią kobiety. Dużo mniej
osób doznających przemocy w rodzinie jest wśród mężczyzn oraz dzieci.
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim nie dysponuje danymi dotyczącymi liczby
osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz osób chorych psychicznie doświadczających
przemocy w rodzinie, które w analizowanym okresie zgłosiły się do funkcjonariuszy policji.
Tabela 23. Liczba osób pokrzywdzonych z powodu przemocy w rodzinie, zgłaszających się do Komendy Powiatowej Policji w Opolu
Lubelskim – w podziale na różne grupy społeczne.

Liczba osób pokrzywdzonych z powodu przemocy w rodzinie
osoby
starsze
(powyżej
60. r.ż.)

osoby
niepełnospr
awne

osoby chore
psychicznie

kobiety

mężczyźni

dzieci
(osoby do
18. r.ż.)

2019

104

19

18

Brak danych

Brak danych

Brak danych

2020

103

16

13

Brak danych

Brak danych

Brak danych

I – VII 2021

64

11

7

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Rok

Prawie wszystkie osoby stosujące przemoc w rodzinie zidentyfikowane przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim to mężczyźni. Pozostałe kilkanaście osób
stanowią kobiety. W analizowanym okresie funkcjonariusze Komendy zidentyfikowali jedną
osobę w wieku 13 – 17 lat stosującą przemoc w rodzinie. 75% sprawców przemocy jest
uzależniona od alkoholu.
Natomiast brak jest danych o osobach stosujących przemoc w rodzinie do 13 r.ż.,
niepełnosprawnych i chorych psychicznie.
Tabela 24. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie zgłoszonych do Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim – w
podziale na różne grupy społeczne.

Liczba sprawców przemocy w rodzinie

Rok

kobiety

mężczyźni

2019

6

117

2020

7

112

I – VII
2021

6

69

osoby do
13. r.ż.

Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych

osoby
w wieku
13 – 17 lat

0
1
0

osoby
starsze
(powyżej
60. r.ż.)

osoby
niepełnos
prawne

Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych

Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych

osoby
uzależnio
ne
od
alkoholu

84
88
52

osoby
chore
psychiczn
ie

Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych

Art. 207 kodeksu karnego określa wymiar kary pozbawienia wolności za przestępstwo
przeciwko rodzinie i opiece w formie znęcania się fizycznego lub psychicznego („Kto znęca
się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym
16

lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną
ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności…”).
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim skierowała do sądu akt oskarżenia
przeciwko większości osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których prowadziła
postępowanie z w/w art. 207 kk.
Tabela 25. Liczba osób, przeciwko którym Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim skierowała akt oskarżenia, w stosunku
do liczby wszystkich osób, wobec których wszczęto postępowanie z art. 207 kk.

Rok

Liczba wszczętych postępowań z art. 207 kk

w tym zakończonych
aktem oskarżenia

2019

95

57

2020

80

53

I – VII 2021

49

21

ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE
ANALIZY DANYCH PROKURATURY REJONOWEJ W OPOLU LUBELSKIM
W analizowanym okresie zmniejszała się liczba postępowań prowadzonych przez Prokuraturę
Rejonową w Opolu Lubelskim z art. 207 kodeksu karnego (tzw. znęcanie się nad rodziną)
oraz kończących się aktem oskarżenia wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zdecydowana większość postępowań zakończyła się wystosowaniem aktu oskarżenia z art.
207 kodeksu karnego. Prawie wszystkie osoby, wobec których Prokuratura Rejonowa w
Opolu Lubelskim prowadziła postępowania z art. 207 kodeksu karnego i przeciwko którym
skierowała akt oskarżenia to mężczyźni.
Tabela 26. Liczba osób, wobec których Prokuratura Rejonowa wszczęła postępowania z art. 207 kk (wraz z aktami oskarżenia).

Liczba osób, wobec których wszczęto
postępowania z art. 207 kk
Rok

w tym liczba osób, przeciwko którym
skierowano
akt oskarżenia

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

2019

2

72

2

60

2020

3

65

2

53

I – VII 2021

0

31

0

26
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE
ANALIZY DANYCH SĄDU REJONOWEGO W OPOLU LUBELSKIM
Prawie wszystkie sprawy, jakie Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim prowadzi z art. 207 kk
(tzw. znęcanie się nad rodziną) dotyczą mężczyzn jako osób stosujących przemoc w rodzinie.
87% tych spraw zakończyło się skazaniem osób stosujących przemoc w rodzinie.
Tabela 27. Liczba osób, wobec których Sąd Rejonowy prowadził sprawy z art. 207 kk wraz z liczbą osób skazanych.

Rok

Liczba osób, wobec których prowadzono
sprawy z art. 207 kk

w tym liczba osób skazanych

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

2019

1

84

1

77

2020

-

66

-

55

I – VII 2021

1

32

1

27

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim najczęściej sięga po instrument zobowiązania osoby
skazanej do poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu.
Bardzo rzadko wykorzystuje pozostałe dostępne instrumenty bezpośrednio odnoszące się do
przemocy w rodzinie – sporadycznie zasądza obowiązek poddania się oddziaływaniom
terapeutycznym oraz nakłada obowiązek powstrzymywania się od kontaktowania się z
pokrzywdzonym w określony sposób oraz nakazuje opuszczenie lokalu wspólnie
zajmowanego z pokrzywdzonym. W analizowanym okresie nie nałożono na żadnego sprawcę
obowiązku uczestniczenia w programach korekcyjno – edukacyjnych.
Tabela 28. Liczba osób skazanych, wobec których Sąd Rejonowy orzekł obowiązek wynikający ze stosowania przemocy w rodzinie –
w podziale na zastosowane środki.

Liczba osób skazanych, wobec których orzeczono obowiązek
poddania się
oddziaływaniom
terapeutycznym

uczestnictwa
w programach
korekcyjnoedukacyjnych

powstrzymywania
się od
kontaktowania się
z pokrzywdzonym
w określony
sposób

opuszczenia
lokalu
zajmowanego
wspólnie
z pokrzywdzonym

11

1

-

1

-

2020

3

-

-

-

1

I – VII
2021

4

-

-

1

2

poddania się
leczeniu,
w szczególności
odwykowemu lub
rehabilitacyjnemu

2019

Rok
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE
ANALIZY DANYCH GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Na terenie powiatu opolskiego działa siedem Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Dane udostępnione przez poszczególne Komisje przedstawione są w formie
zbiorczych zestawień.
Tabela 29. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, wezwanych na rozmowę ostrzegawczą, w stosunku do liczby wszystkich
osób, wobec których zastosowano procedury GKRPA.

Rok

Liczba osób, wobec których zastosowano
procedury GKRPA

Liczba osób stosujących
przemoc w rodzinie,
wezwanych na rozmowę ostrzegawczą

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

2018

8

95

0

9

2019

9

75

3

12

2020

18

94

1

11

I – VII 2021

13

47

1

3

Wśród osób, wobec których uruchamiane są procedury Gminnych Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zdecydowanie przeważają mężczyźni. Podobnie wyglądają te
proporcje w przypadku osób stosujących przemoc w rodzinie wezwanych na rozmowę
ostrzegawczą.
Osoby stosujące przemoc w rodzinie wezwane na rozmowę ostrzegawczą stanowią 11%
wszystkich osób korzystających z pomocy GKRPA.
Tabela 30. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których stwierdzono popełnienie przez nie przestępstwa związanego
ze stosowaniem przemocy w rodzinie i powiadomiono policję lub prokuraturę – w podziale na płeć.

Rok

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których stwierdzono popełnienie
przez nie przestępstwa związanego ze stosowaniem przemocy w rodzinie i powiadomiono
policję lub prokuraturę
kobiety

mężczyźni

2018

0

5

2019

0

0

2020

0

0

I – VII 2021

0

0

Z udostępnionych danych wynika, iż w bardzo nielicznych przypadkach - wszystkie dotyczą
mężczyzn, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu powiatu
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opolskiego stwierdzają popełnienie przez zgłoszone osoby przestępstwa związanego ze
stosowaniem przemocy w rodzinie i powiadamiają o tym policję lub prokuraturę.
Tabela 31. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których do sądu rejonowego złożono wniosek o zastosowanie
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego – w podziale na płeć.

Rok

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których do sądu rejonowego złożono
wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego
kobiety

mężczyźni

2018

0

19

2019

1

35

2020

4

25

I – VII 2021

0

2

GKRPA w przypadku mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie znacząco częściej niż w
przypadku kobiet składa do sądu rejonowego wniosek o zastosowanie obowiązku poddania
się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, wynika to z faktu, iż to głównie mężczyźni
są osobami wobec których zastosowano procedury GKRPA.
ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE
ANALIZY DANYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W OPOLU
LUBELSKIM
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Lubelskim nie przekazała danych
dotyczących realizowanych przez nie zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE
ANALIZY DANYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH
ZADANIA NA RZECZ RODZIN ORAZ OSÓB I RODZIN Z PROBLEMEM
ALKOHOLOWYM
Wśród organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu opolskiego i
prowadzących swoją działalność w obszarze pomocy rodzinom oraz osobom i rodzinom z
problemem alkoholowym są:


Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Jutrzenka” z siedzibą w Opolu Lubelskim,



Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ANIMUS” z siedzibą w Poniatowej,



Towarzystwo Wspierania Rodzin z siedzibą w Poniatowej,



Fundacja Profilaktyki Kryzysu Wspierania Rozwoju Człowieka „Tu i Teraz” z
siedzibą w Opolu Lubelskim.
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Brak danych dotyczących osób uwikłanych w przemoc w rodzinie wśród podopiecznych w/w
organizacji jest spowodowany brakiem udostępnienia tych danych (organizacje nie
odpowiedziały na prośbę o dane) lub tym, że nie prowadzą takich statystyk i nie gromadzą
danych w zakresie przemocy w rodzinie.
Z danych udostępnionych przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą wynika, iż w
roku 2021 nie zgłoszono do placówki informacji na temat przemocy w rodzinie. Nie
prowadzono także działań wobec osób doznających przemocy.
ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE
ANALIZY DANYCH PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I
WSPÓŁUZALEŻNIENIA W OPOLU LUBELSKIM
Wśród pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Opolu
Lubelskim zdecydowaną większość stanowią mężczyźni. Brak danych dotyczących osób
uwikłanych w przemoc ze względu na brak prowadzonych statystyk.
Tabela 32. Liczba osób korzystających z usług Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Opolu Lubelskim,
w tym osób uwikłanych w przemoc w rodzinie – w podziale na płeć.

Liczba osób korzystających
z usług Poradni
Rok

Liczba osób doznających
przemocy w rodzinie
wśród pacjentów Poradni

Liczba osób
stosujących przemoc w
rodzinie
wśród pacjentów Poradni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

2019

121

267

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

2020

77

199

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

I – VII 2021

74

181

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE
ANALIZY DANYCH POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W OPOLU
LUBELSKIM
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim nie przekazało danych
dotyczących realizowanych przez nie zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
DZIAŁANIA INSTYTUCJI I PLACÓWEK Z TERENU POWIATU OPOLSKIEGO
WOBEC OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
Metody i formy pracy adresowane do osób i rodzin znajdujących się w sytuacji przemocy w
rodzinie to m.in: poradnictwo rodzinne, interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne,
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terapeutyczne i prawne, warsztaty, np. edukacyjne dla rodziców, poradnictwo pedagogiczne,
doradztwo i edukacja, praca socjalna, konsultacje medyczne.
Tabela 33. Formy udzielanej pomocy przez instytucje i placówki z terenu powiatu opolskiego wobec osób doznających przemocy
w rodzinie.

Nazwa

Rodzaj udzielanej pomocy

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu Lubelskim
z siedzibą w Poniatowej

- Poradnictwo: prawne, psychologiczne, socjalne
- Terapia rodzinna (możliwość uczestniczenia dzieci)
- Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych
przemocą w rodzinie (zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem)
- Rozpoczynanie procedury Niebieskiej Karty

Komenda Powiatowa Policji
w Opolu Lubelskim

-

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chodlu

- Informowanie środowiska w których istnieje podejrzenie przemocy w
rodzinie o terminie spotkań działającej grupie wsparcia organizowanej przez
PCPR

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Józefowie nad Wisłą

- Pomoc finansowa: zasiłki okresowe , zasiłki celowe na zakup żywności,
zasiłki celowe m. in. na pokrycie kosztów leczenia, odzieży itp.
- Pomoc rzeczowa: dożywianie dzieci w szkole
- Praca socjalna: monitoring środowisk dotkniętych i zagrożonych przemocą w
rodzinie, poradnictwo socjalne, interwencja kryzysowa,
- Wsparcie emocjonalne

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Karczmiskach

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach wskazywał instytucje
świadczące fachową pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
- Prowadzi indywidualne spotkania z rodziną, wskazuje możliwe rozwiązania
- Zasiłek celowy na zakup żywności i opału na zimę

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łaziskach
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opolu Lubelskim

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Poniatowej

Wsparcie psychiczne
Interwencje doraźne
Pomoc informacyjno-edukacyjna
Monitorowanie przez dzielnicowych sytuacji panującej w rodzinie w ramach
procedury „Niebieskie Karty”
- Powiadamianie instytucji pomocowych

-

Wsparcie psychologiczne
Wsparcie socjalne
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
Informowanie o możliwości uzyskania wsparcia – instytucjach działających
na terenie miasta i gminy Opole Lubelskie, a także powiatu opolskiego
- Pomoc finansowa
- Poradnictwo socjalne – informowanie o możliwości otrzymania pomocy
specjalistycznej w środowisku lokalnym i poza nim,
- Praca socjalna w zakresie ustalonych form pomocy na posiedzeniach grup
roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Udzielanie wspracia
emocjonalnego w czasie monitorowania rodzin.
- Pomoc w otrzymaniu schronienia
- Pomoc finasowa, rzeczowa w formie usług opiekuńczych oraz pomoc w
naturze (posiłki dla dzieci)
- Wsparcie asystenta rodziny
- Składanie zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa z urzyciem przemocy w rodzinie
- Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim III Wydzial
Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację opiekuńczo-wychowawczą
małoletnich.
- Pomoc psychologiczna dla osób doznajacych przemocy w rodzinie i ich
rodzin
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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wilkowie
Poradnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
w Opolu Lubelskim
GKRPA w Łaziskach

- Pomoc celowa- praca socjalna

GKRPA w Wilkowie

- W przypadku stwierdzenia popełnienia przestępstwa zespół GKRPA
powiadamia prokuraturę i wnioskuje o objęcie rodziny działaniami
prewencyjnymi (np. wizyty dzielnicowego). Zapewnienie pomocy
medycznej, psychologicznej rodzinie

GKRPA w Józefowie and
Wisłą

- Poradnictwo psychologiczne
- Propozycje skorzystania z pomocy psychologa OPS oraz ZSO w przypadku
dzieci rodzin, w których występuje przemoc
- Propozycja terapii rodzinnej

GKRPA w Opolu Lubelskim

- Kierowanie osób doznających przemocy do odpowiednich instytucji
oferujących pomoc
- Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy przez psychologa w Punkcie
Konsultacyjnym działającym przy klubie Abstynenta Jutrzenka w Opolu
Lubelskim oraz w grupach samopomocowych Al.-Anon i w grupie wsparcia
AA
- Prowadzenie doraźnych rozmów z ofiarami przemocy do podjęcia przez te
osoby pomocy terapeutycznej

GKRPA w Chodlu

- Wsparcie emocjonalne oraz informacyjne
- Kierowanie do instytucji udzielających fachową pomoc
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób objętych NK, rodzin
zagrożonych przemocą

GKRPA w Poniatowej

- Wsparcie psychoterapeutyczne
- Wsparcie medyczne ze strony lekarza psychiatry
- Przekierowanie do instytucji, w których pacjenci mogą uzyskać pomoc
- GKPRPA w Łaziskach ściśle współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym
ds. Przemocy w Rodzinie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
konsultując poszczególne przypadki zachowań i uzgadniając działania w
stosunku do rodzin potrzebujących pomocy

DZIAŁANIA INSTYTUCJI I PLACÓWEK Z TERENU POWIATU OPOLSKIEGO
WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
Praca ze sprawcami przemocy domowej należy do najtrudniejszych i najmniej efektywnych.
W powiecie opolskim prowadzone są następujące działania wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie:
Tabela 34. Formy udzielanej pomocy przez instytucje i placówki z terenu powiatu opolskiego wobec sprawców przemocy w rodzinie.

Nazwa
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu Lubelskim
z siedzibą w Poniatowej
Komenda Powiatowa Policji
w Opolu Lubelskim

Rodzaj udzielanej pomocy
- Poradnictwo: prawne, psychologiczne, socjalne
- Terapia rodzinna
- Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych(zgodnie ze zgłaszanym
zapotrzebowaniem)
- Kontrola zachowania osoby stosującej przemoc w rodzinie w trakcie
czynności związanych z procedurą Niebieskie Karty,
- Przeprowadzanie rozmów profilaktyczno –ostrzegawczych, kontrola
zachowania osoby stosującej przemoc w rodzinie w trakcie czynności
związanych z procedurą Niebieskie Karty,
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- Przeprowadzanie rozmów profilaktyczno –ostrzegawczych dotyczących
konsekwencji prawnych związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
- Odizolowanie osoby stosującej przemoc poprzez zatrzymanie w
Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KPP w Opolu Lubelskim,
- Odizolowanie osoby stosującej przemoc poprzez wydawanie nakazu
natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia,
- Wnioskowanie do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim o
zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego
aresztowania, dozoru Policji lub nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego
wspólnie z osobą pokrzywdzoną,
- Wnioskowanie do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim o
zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chodlu

- Kierowanie do GKRPA
- Współpraca z kuratorami i policją

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Józefowie nad Wisłą

-

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Karczmiskach

-

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łaziskach

motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,
motywowanie do leczenia specjalistycznego- psychiatrycznego,
poradnictwo dotyczące procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
współpraca w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Józefów nad Wisłą

Zakładanie ,,Niebieskich Kart”
Monitorowanie osób stosujących przemoc
Zwiększenie częstotliwości odwiedzin u sprawców przemocy w rodzinie
Złożenie wniosku do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- Składanie wniosków do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację rodzin

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opolu Lubelskim

- Zgłoszenie do GKRPA
- Złożenie zawiadomienia do prokuratury o domniemaniu stosowania
przemocy w rodzinie
- Informowanie o możliwości skorzystania z pomocy terapeutycznej,
programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Poniatowej

- Podejmowanie interwencji wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w
środowisku zamieszkania – prowadzenie rozmów na temat konsekwencji
karnych stosowania przemocy w rodzinie.
- Motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych.
- Motywowanie osób nadużywajacych alkoholu i jednocześnie stosujących
przemoc w rodzinie do podjęcia leczenia odwykowego oraz
specjalistycznego – psychiatrycznego.
- Współpraca z dzielnicowymi, służbą zdrowia oraz kuratorami sądowymi w
zakresie monitorowania zachowania osoby stosującej przemoc w rodzinie
- Kierowanie wniosków do GK RPA o zobowiązanie osób stosujących
przemoc w rodzinie do leczenia odwykowego
- Pomoc w ustaleniu leczenia odwykowego stacjonarnego lub
ambulatoryjnego oraz udzielanie pomocy finansowej na zrealizowanie
leczenia odwykowego

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wilkowie

-

Poradnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
w Opolu Lubelskim

Skierowanie na warsztaty do PCPR
Skierowanie do Poradni Uzależnień
Skierowanie do psychologa
Psychoterapia oraz pomoc terapeutyczna
Zajęcia psychoedukacyjne dla pacjentów, w których skład wchodzą tematy
skoncentrowane na określaniu zachowań przemocowych, sposobie
rozładowywania napięcia w sposób konstruktywny, komunikacji bez
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przemocy, wpływie zachowań przemocowych na cały system rodzinny
GKRPA w Łaziskach

- Ze względu na brak na terenie gminy placówek pomocy sprawcom
przemocy, GKPRPA może tylko informować sprawcę o skutkach karnych
takiego postępowania oraz apelować o zmianę zachowania

GKRPA w Wilkowie

- Zespół GKRPA, przeprowadza dokładne rozeznanie sytuacji
(środowiskowe), wzywa osobę na rozmowę motywującą, informuje o
prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich.
- Wnioskuje do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego

GKRPA w Józefowie nad
Wisłą

- Rozmowy ostrzegawcze
- Współpraca z OPS w zakresie pomocy socjalnej rodzinom, w których jest
przemoc
- Propozycja terapii

GKRPA w Opolu Lubelskim

- Prowadzenie rozmów motywacyjnych w celu podjęcia programu
terapeutycznego leczenia uzależnień, wskazywanie szkód wynikających z
nadużywania napojów alkoholowych oraz wyzwalającej się agresji i
stosowania przemocy.
- Kierowanie osób nadużywających alkoholu do biegłych sądowych
psychologa i psychiatry w celu stwierdzenia uzależnienia od napojów
alkoholowych. Kierowanie wniosków do sądu o orzeczenie obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu. W razie potrzeby uzgadnianie miejsca
w szpitalu osobom uzależnionym od alkoholu.
- Współpraca z ZI, wspomaganie pracy Zespołu w działaniach dążących do
rozwiązania problemu alkoholowego sprawców przemocy domowej

GKRPA w Chodlu

- Rozmowy mające na celu uwidocznienie konsekwencji postępowania, co ma
na celu poprawienie sytuacji.
- Uświadamianie i zapobieganie, a także zobligowanie do podjęcia leczenia,
jeżeli jest niezbędne

GKRPA w Poniatowej

- Mobilizacja do korzystania z pomocy psychologa i psychiatry

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE I UTRUDNIAJĄCE SKUTECZNĄ POMOC OSOBOM
DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WYNIKAJĄCE Z DOŚWIADCZENIA
INSTYTUCJI POMOCOWYCH
Pomaganie w sytuacjach przemocy w rodzinie wymaga interwencji, inicjatywy i
wysiłku osób gotowych do współdziałania w celu udzielania efektywnej pomocy.
Podniesienie

skuteczności

udzielanej

pomocy

jest

warunkowane

przez

umiejętne

wykorzystanie zasobów, które określono jako czynniki sprzyjające skuteczności udzielanej
pomocy. Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie
powiatu opolskiego określały czynniki sprzyjające i utrudniające realizację zadań z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz proponowały wprowadzenie zmian, które
mogłyby się przyczynić do zwiększenia skuteczności
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udzielanej

pomocy

osobom

doznającym

przemocy

w

rodzinie. Instytucje pomocowe w poszczególnych gminach

wymieniały następujące czynniki.

Tabela 35. Czynniki sprzyjające i utrudniające skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie wynikające z
doświadczenia instytucji pomocowych.

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE SKUTECZNEJ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W
RODZINIE
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OPOLU LUBELSKIM
- zapewnienie atmosfery spokoju, intymności
- zachowanie obiektywizmu w wykonywanych czynnościach służbowych
- przygotowanie merytoryczne funkcjonariusza wykonującego czynności
- zapewnienie swobodnej wypowiedzi bez osądzania
GMINA CHODEL
- dobra wola osób podczas współpracy z komisją
- otwartość
- tworzenie zespołów pomocowych składających się z przedstawicieli różnych instytucji, np. policjant,
pracownik socjalny, lekarz, pedagog
- znajomość miejsc, osób możliwości udzielania pomocy w środowisku lokalnym
- przekazywanie i zbieranie informacji od poszczególnych osób i instytucji pomagających rodzinom
- podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie zjawiska przemocy domowej oraz sposobów
skutecznej interwencji i możliwości pomocy
- doświadczenie służb w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie oraz członkami ich rodzin
- zatrudnienie asystenta rodziny
GMINA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ
- działania ZI
- praca socjalna OPS
- możliwość podejmowania zintegrowanych działań w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego;
- redukcja poczucia osamotnienia i obciążenia problemami klientów oraz możliwość uzyskania pomocy
i wsparcia innych osób;
GMINA KARCZMISKA
- aktywna postawa osób doznających przemocy w rodzinie
- gotowość i chęć przeciwstawienia się sprawcy
- możliwość nawiązania współpracy z przedstawicielami innych instytucji tj. szkoła, policja, kuratorzy
sądowi we wspólnym poszukiwaniu rozwiązań
- procedura ,, Niebieska Karta”
- dostępność do pomocy specjalistów: psychologa, terapeuty, prawnika
GMINA ŁAZISKA
- dobry status społeczny
- wsparcie ze strony rodziny
- wykształcenie co najmniej średnie
- dobra sytuacja materialna
GMINA OPOLE LUBELSKIE
- zmiany prawne umożliwiające skuteczne formy niesienia pomocy rodzinom
- wzrost świadomości społecznej dotyczącej problemu uzależnienia i współuzależnienia oraz rosnąca liczba
uzależnionych i współuzależnionych objętych leczeniem odwykowym
- zmiana postaw społecznych, wzrost świadomości o problemie przemocy domowej
GMINA PONIATOWA
- współpraca interdyscyplinarna w gminie i zaangażowanie służb w przeciwdziałanie przemocy
- wzrost świadomości społecznej na temat problemu przemocy
- upowszechnienie informacji dotyczącej oferty pomocowej dla osób doznających przemocy
- możliwość otrzymania pomocy specjalistycznej ( psychologicznej) na terenie gminy
- warunki lokalowe zapewniające swobodną wypowiedź osobom pokrzywdzonym – dające poczucie
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bezpieczeństwa i zachowanie anonimowości,
GMINA WILKÓW
- podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- znajomość przez osoby doznające przemocy miejsc w których udzielana jest pomoc
- finansowanie przez budżet państwa programów edukacyjnych
- rozeznanie środowiska przez pracownika socjalnego
- szybka reakcja pracowników OPS, monitorowanie sytuacji rodzin
- spotkania i akcje informacyjne, działania profilaktyczne
- kompetencje członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych
- dobra współpraca instytucji ze społecznością lokalną reprezentowaną przez sołtysów i radnych
- duża świadomość społeczności lokalnej, zgłaszanie incydentów w środowisku
- wsparcie asystenta rodziny
- sprawny przepływ informacji między służbami pomocowymi
- poprawa sytuacji materialnej rodzin
TOWARZYSTWO WSPIERANIA RODZIN
- współpraca instytucji zajmujących się niesieniem pomocy osobom dotkniętym przemocą
- możliwość spokojnego przekazania informacji na temat doznawanej przemocy, w odpowiednich
warunkach lokalowych
- kwalifikacje osób niosących pomoc, ich życzliwość, profesjonalizm
CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE SKUTECZNĄ POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W
RODZINIE
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OPOLU LUBELSKIM
- stan emocjonalny osoby dotkniętej przemocą tj. rozdrażnienie, niezdecydowanie
- obawa przed dalszym zachowaniem sprawcy przemocy
GMINA CHODEL
- brak zakwalifikowania choroby alkoholowej jako choroby psychicznej
- brak konsekwencji w momencie odmowy podjęcia leczenia
- zaniżone poczucie wartości osoby doznającej przemocy
- silna zależność, lęk
- izolacja społeczna
- brak szacunku do siebie, poczucie winy, obwinianie siebie za akty przemocy
- brak współpracy ze strony osób wobec których istnieje podejrzenie, że doświadczają przemocy
- zbyt długi tryb postępowania prokuratorskiego i sądowego w związku z przemocą w rodzinie
- uzależnienie od sprawcy, strach
GMINA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ
- brak pomocy terapeuty rodzinnego
- brak specjalistycznych placówek działających na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
w obrębie gminy
- nadmierne obciążenie obowiązkami
- długotrwałe procedury
- ograniczone możliwości finansowe
- brak środków finansowych na szkolenia
GMINA KARCZMISKA
- brak odpowiedniego przygotowania pracowników do pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie
- brak możliwości odizolowania osób doznających przemocy w rodzinie od sprawców przemocy
- ograniczony dostęp do fachowego poradnictwa prawnego, terapeutycznego, mediacyjnego
GMINA ŁAZISKA
- współuzależnienie
- bezrobocie i brak własnego dochodu
- bezradność
- brak wsparcia ze strony rodziny
- stereotypowe myślenie na temat spożywania alkoholu i roli kobiet
- przedłużające się procedury postępowania karnego
- nie wywiązywanie się z ustaleń zawartych w IPP
GMINA OPOLE LUBELSKIE
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-

brak grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
brak programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
alkoholizm
bezrobocie
pogłębiające się ubóstwo
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
brak autorytetów w rodzinie
przewlekłość spraw urzędowych dot. zjawiska przemocy

GMINA PONIATOWA
- brak współpracy ze strony osób stosujących przemoc w rodzinie
- zbyt długi tryb postępowania prokuratorskiego i sądowego w związku z przemocą w rodzinie
- społeczna akceptacja wobec aktów przemocy w rodzinie
- funkcjonowanie stereotypów dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie
- problemy alkoholowe głównie sprawców przemocy w rodzinie i niechęć do podejmowania leczenia
odwykowego
- brak placówek interwencyjnych oraz udzielających schronienia na terenie gminy i powiatu
- brak środków finansowych i uregulowań prawnych dotyczących wprowadzenia superwizji dla członków
Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych
- nieskuteczne procedury prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy
- brak działań profilaktycznych na szczeblach edukacji przedszkolnej i szkolnej
- brak uczestnictwa prokuratora w posiedzeniach grup roboczych, mogącego mieć duży wpływ na sprawcę
przemocy
- rzadko stosowana izolacja sprawcy przemocy w momencie zgłoszenia aktu przemocy,
- brak podejmowanych działań przez placówki ochrony zdrowia w związku z posiadaniem informacji
odnośnie przemocy w rodzinie
- niska świadomość pracowników ochrony zdrowia odnoście zjawiska przemocy w rodzinie
GMINA WILKÓW
- brak chęci współpracy osób stosujących przemoc w rodzinie z członkami zespołu GKRPA
- brak możliwości dojazdu do specjalisty
- brak komunikacji publicznej
- obciążenie pracowników socjalnych nadmiarem obowiązków, bo oni głównie realizują zadanie w ramach
prowadzenia procedury NK i ZI
- przemoc powiązana z uzależnieniem
- niewystarczające wsparcie psychologiczne ofiar przemocy
- zależność ekonomiczna ofiary od sprawcy
- wstyd, lęk, obawa ofiar przemocy przed oceną rodziny, środowiska
- poczucie bezkarności u sprawców przemocy
- bezrobocie i wieloproblemowość występujące w rodzinach
- niechęć ofiar przemocy do współpracy, rezygnacja z oferowanych form pomocy i podejmowania działań
- niechęć współpracy sprawców przemocy
- utrudniony dostęp do placówek specjalistycznych i pomocowych
- brak mieszkań socjalnych
- obawa i lęk ofiar i świadków zdarzenia w zeznaniach przed sprawcami przemocy
- brak Punktu Interwencji Kryzysowej na terenie gminy
TOWARZYSTWO WSPIERANIA RODZIN
- brak możliwości odizolowania sprawcy przemocy od pozostałych członków rodziny
- brak skuteczności obowiązkowego leczenia alkoholika jako sprawcy przemocy domowej
CZYNNIKI, KTÓRE UŁATWIŁYBY UDZIELANIE SKUTECZNEJ POMOCY OSOBOM
DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE, (POTRZEBNE/NIEZBĘDNE DO WPROWADZENIA)
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OPOLU LUBELSKIM
- pomoc psychologiczna osobie pokrzywdzonej udzielana bezpośrednio przed czynnością przesłuchania
celem odpowiedniego przygotowania do procesu
GMINA CHODEL
- prowadzenie na terenie gminy specjalistycznego poradnictwa dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
- podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- wzrost świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie
- zatrudnienie asystenta rodziny
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GMINA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ
- podnoszenie świadomości lokalnej i ofiar przemocy w zakresie identyfikowania przemocy w rodzinie
- bezpośredni kontakt ofiar i sprawców – tel. zaufania
- zwiększenie liczby szkoleń
- utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej
GMINA KARCZMISKA
- umożliwienie dostępu do specjalistów na terenie gminy Karczmiska
GMINA OPOLE LUBELSKIE
- poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi działania służące zapobieganiu
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
- profesjonalizacja kadry instytucji i organizacji działających w obszarze zapobiegania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
- propagowanie w środowisku lokalnym programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc
GMINA PONIATOWA
- wdrożenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla rodziców i dzieci na terenie szkół podstawowych,
średnich, wyższych
- wprowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla przyszłych rodziców
- zwiększenie liczby programów edukacyjnych w szkołach dotyczących przemocy
- akcje uświadamiające nauczycieli i uczniów na temat przemocy w rodzinie
- treningi psychologiczne skierowane wobec młodzieży na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- opracowanie bazy materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia
- wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia dotyczących przemocy
w rodzinie
GMINA WILKÓW
- współpraca międzyinstytucjonalna
- współpraca z osobą doznającą przemocy w rodzinie
- współpraca z osobą nadużywająca alkoholu/stosującą przemoc w rodzinie
TOWARZYSTWO WSPIERANIA RODZIN
- utworzenie na terenie gminy Poniatowa punktu specjalistycznej opieki psychologicznej dla dzieci
w związku z przemocą (szczególnie psychiczną i seksualną)
- utworzenie na terenie gminy Poniatowa Punktu Interwencji Kryzysowej

PODSUMOWANIE
Zjawisko przemocy w rodzinie wymaga podjęcia szczególnych działań profilaktycznych
skierowanych do ogółu populacji. Należy nieustannie zwiększać świadomość społeczną,
dotyczącą samego zjawiska, ze szczególnym uwzględnieniem osób zajmujących się
niesieniem wsparcia i ochrony ofiarom. Żadna instytucja działająca samodzielnie nie jest w
stanie rozwiązać tego bardzo złożonego problemu. Aby dotrzeć do istoty i skutecznie
zapobiegać przemocy w rodzinie, potrzebne są skoordynowane działania właściwych
instytucji, które koncentrują się na potrzebach i prawach ofiar. Priorytetowym działaniem
służb pomocowych jest szybkie rozpoznanie zjawiska przemocy w rodzinie, a następnie
przywrócenie osobom doznającym przemocy zdolności w zakresie godnego i bezpiecznego
funkcjonowania w rodzinie. Zadania te są mocno utrudnione z powodu braku współpracy ze
strony osób doświadczających, jak też stosujących przemoc w rodzinie z członkami grup
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roboczych. Wynika to najczęściej z poczucia wstydu, niechęci do ingerencji instytucji w życie
rodziny, braku wiary w efekty pomocy, jak również uzależnienia finansowego ofiary od
sprawcy.
Dotychczasowe

doświadczenia

przeciwdziałaniem

przemocy

wskazują,
w

że

rodzinie

w

przypadku

korzystne

jest

zadań

związanych

podejmowanie

z

strategii

długofalowych, zapewniających harmonijną kontynuację podjętych przedsięwzięć.
W stosunku do wszystkich osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w powiecie
opolskim niewielką część stanowią osoby doznające przemocy w rodzinie – ok 4%. Wiele
ofiar przemocy często przez wiele lat ukrywa swój problem, dlatego trudno jest określić
dokładną skalę zjawiska przemocy.
Wśród osób doznających przemocy w rodzinie korzystających ze wsparcia instytucji w
powiecie opolskim zdecydowaną większość stanowią kobiety, kolejną dużą grupę stanowią
dzieci i osoby starsze, rzadziej są to mężczyźni i osoby niepełnosprawne. Z pomocy z powodu
przemocy w rodzinie w powiecie opolskim bardzo rzadko korzystają osoby chore
psychicznie. Natomiast prawie wszystkie osoby stosujące przemoc w rodzinie objęte głównie
interwencją instytucji (rzadziej wsparciem) to mężczyźni.
Osoby stosujące przemoc w rodzinie objęte interwencją instytucjonalną w większości są
uzależnione

od alkoholu. Współtowarzyszenie tych zjawisk może utrwalać stereotyp

lokujący w alkoholu przyczynę stosowania przemocy w rodzinie. Jedną z konsekwencji są
wciąż jeszcze wyciągane przez gminne Zespoły Interdyscyplinarne do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie/grupy robocze wnioski, iż działania nakierowane na kontrolowanie
choroby alkoholowej spowodują zaprzestanie stosowania przemocy wobec członków rodziny.
Należy podkreślić iż alkohol nie jest przyczyną przemocy, przyczyną przemocy są agresywne
zachowania sprawcy.
Podobna zależność widoczna jest w statystykach Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim:
mimo iż w większości spraw prowadzonych z art. 207 kodeksu karnego (tzw. znęcanie się
nad rodziną) osoby stosujące przemoc w rodzinie zostają skazane, to jednak Sąd Rejonowy w
Opolu Lubelskim nie zasądza wobec nich instrumentów bezpośrednio związanych ze
stosowaną przez nich przemocą, a głównie zasądza wobec nich obowiązek poddania się
leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu.
Najczęściej w powiecie opolskim diagnozowana jest przemoc psychiczna, nieco rzadziej
przemoc fizyczna, kolejno przemoc ekonomiczna i w formie zaniedbania. Najrzadziej w
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powiecie opolskim diagnozowana jest przemoc seksualna, powodem mogą być trudności w
identyfikowaniu tego rodzaju przemocy.
Najwięcej osób uwikłanych w przemoc w rodzinie ujawnia się w statystykach gminnych
Zespołów Interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
statystykach policyjnych. W powiecie opolskim oferta pomocy tzw. miękkiej (poradnictwo,
terapia, psychoedukacja) dla osób doznających przemocy w rodzinie nie jest zbyt szeroka,
świadczona jest przez PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej oraz Ośrodki Pomocy
Społecznej w poszczególnych gminach. Jeszcze uboższa jest oferta skierowana do sprawców
przemocy w rodzinie. W obszarze w/w miękkiej pomocy osobom uwikłanym w przemoc w
rodzinie w powiecie opolskim nie ma aktywnie działających organizacji pozarządowych.
W powiecie opolskim obserwujemy brak równomiernego zaangażowania wszystkich
uprawnionych instytucji w działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Najczęściej
angażują się dwa uprawnione podmioty: Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
oraz pomoc społeczna – głównie gminne ośrodki pomocy społecznej oraz PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w Poniatowej. Sporadycznie procedura jest uruchamiana przez pracowników
oświaty i placówki służby zdrowia. Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych nie uruchamiają procedury Niebieskiej Karty. Prawdopodobnie świadczy to o
trudnościach w diagnozowaniu przemocy ze strony pracowników tych służb oraz o
niewystarczającej współpracy interdyscyplinarnej.
Z powyższych danych i analiz wyłaniają się kierunki oddziaływań w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie opolskim:
1. Działania ukierunkowane na monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie w
powiecie opolskim.
2. Kontynuowanie szeroko rozumianej profilaktyki w formie kampanii i zajęć
edukacyjnych dla różnych grup społecznych, w celu zwiększenia wiedzy na temat
mitów, przekonań i stereotypów na temat przemocy w rodzinie, prawidłowego
reagowania na przemoc, równości praw człowieka.
3. Wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie oraz świadków.
4. Zwiększenie oferty skierowanej dla sprawców przemocy, poprzez prowadzenie
stałego systemu działań korekcyjnych i terapeutycznych oraz ścisłą współpracę
organów ścigania i sprawiedliwości.
5. Podnoszenie jakości działań instytucji i placówek prowadzących działania w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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CELE POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY
W
RODZINIE
ORAZ
OCHRONY
OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM NA LATA
2022– 2026
CEL GŁÓWNY

OGRANICZANIE ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ ZWIĘKSZANIE
SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE.
CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie opolskim.
2. Profilaktyka i edukacja społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
3. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych
przemocą w rodzinie.
4. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie.
5. Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie kompetencji
przedstawicieli instytucji i placówek z powiatu opolskiego prowadzących działania w
obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZADANIA, SPOSÓB ICH REALIZACJI, REALIZATORZY,
HARMONOGRAM REALIZACJI, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
POWIATOWEGO
PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY
W
RODZINIE
ORAZ
OCHRONY
OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM

Cel
szczegółowy
Monitorowanie
zjawiska
przemocy w
rodzinie w
powiecie
opolskim

Zadania

Sposób realizacji zadania

Realizatorzy

Zbieranie i
przetwarzanie
informacji
dotyczących
różnych aspektów
zjawiska
przemocy w

- Aktualizowanie danych
instytucji i placówek
działających w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, dotyczących
prowadzonych przez nie
działań

Zespoły
Interdyscyplinarne w
gminach powiatu
opolskiego
Ośrodki Pomocy
Społecznej w
gminach powiatu
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termin
realizacji

Źródło
finansowania

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

rodzinie

Monitorowanie
sytuacji panującej
w rodzinie

Profilaktyka i
edukacja
społeczności
lokalnej w
zakresie
przeciwdziałan
ia przemocy w
rodzinie

Promowanie stylu
życia wolnego od
przemocy (np.
podnoszenie
poziomu wiedzy
społeczności
lokalnej na temat
czynników ryzyka
występowania
przemocy w
rodzinie, radzenia
sobie w sposób
wolny od
przemocy)

- Analiza czynników
sprzyjających i czynników
utrudniających skuteczną
pomoc osobom uwikłanym
w przemoc w rodzinie
- Opracowanie diagnozy
zjawiska przemocy w
rodzinie wraz z ustaleniem
odsetka populacji rodzin
zagrożonych przemocą w
rodzinie
- Badania ankietowe i inne
(np. postawy społeczne
wobec zjawiska przemocy
w rodzinie, w tym
pracowników instytucji i
placówek)
- Wizyty i odwiedziny rodzin
w środowisku
- Interwencje w asyście
Policji
- Współpraca z kuratorami
sądowymi
- Indywidualne kontakty z
osobami i rodzinami
- Warsztaty i inne zajęcia
grupowe
- Kampanie społeczne
- Konferencje, panele
dyskusyjne
- Publikacje w lokalnych
środkach masowego
przekazu
- Upowszechnianie
materiałów informacyjnych,
edukacyjnych (np. ulotek,
broszur), w tym w formie
elektronicznej
- Spotkanie integracyjne,
udział w Festynie pt.
,,Pożegnanie lata” jako
forma spędzania czasu
wolnego dzieci z rodzicami.
Zabawy przy muzyce,
nauka i wspólne śpiewanie
pieśni, koncert zespołu
‘dead roses’, festiwal
kolorów, warsztaty
plastyczne, zawody
sportowe
- Spotkanie wigilijne
(spotkanie integracyjne,
montaż słowno-muzyczny,
pielęgnowanie tradycji i
zwyczajów
Bożonarodzeniowych,
paczki świąteczne dla
dzieci, celebrowanie czasu
wolnego dzieci wraz z
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opolskiego
PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w
Poniatowej
Organizacje
pozarządowe
Inne podmioty

Pracownicy socjalni
Asystent rodziny
Kuratorzy
Policja
Pedagodzy szkolni

2022-2026

PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w
Poniatowej
Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna w
Opolu Lubelskim
Ośrodki Pomocy
Społecznej w
gminach powiatu
opolskiego

Na bieżąco

Organizacje
pozarządowe
GKRPA
Inne podmioty
Towarzystwo
Wspierania Rodzin

05.09.2021

XII.2021

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)
Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

Budżet własny

Podnoszenie
poziomu wiedzy
społeczności
lokalnej w
zakresie
identyfikowania
przemocy w
rodzinie i jej
skutków

Promowanie
postaw wolnych
od mitów i
stereotypów
dotyczących
przemocy w
rodzinie

Promowanie
metod
wychowawczych
wolnych od
przemocy

Podnoszenie
poziomu wiedzy
społeczności
lokalnej na temat
instytucji i
placówek
świadczących
pomoc osobom
uwikłanym w
przemoc w
rodzinie

rodzicami oraz
zaproszonymi gośćmi.
- Upowszechnianie
materiałów informacyjnych,
edukacyjnych (np. ulotek,
broszur, plakatów), w tym
w formie elektronicznej
- Lokalne kampanie
obalające stereotypy na
temat przemocy i
promujące wychowanie bez
użycia przemocy
- Warsztaty i inne zajęcia
grupowe
- Publikacje w lokalnych
środkach masowego
przekazu
- Konferencje, panele
dyskusyjne
- Indywidualne kontakty z
osobami i rodzinami
- Warsztaty i inne zajęcia
grupowe
- Kampanie społeczne
- Konferencje, panele
dyskusyjne
- Publikacje w lokalnych
środkach masowego
przekazu
- Upowszechnianie
materiałów informacyjnych,
edukacyjnych (np. ulotek,
broszur), w tym w formie
elektronicznej
- Indywidualne kontakty z
osobami i rodzinami
- Warsztaty i inne zajęcia
grupowe
- Kampanie społeczne
- Konferencje, panele
dyskusyjne
- Publikacje w lokalnych
środkach masowego
przekazu
- Upowszechnianie
materiałów informacyjnych,
edukacyjnych (np. ulotek,
broszur), w tym w formie
elektronicznej
- Indywidualne kontakty z
osobami i rodzinami
- Warsztaty i inne zajęcia
grupowe
- Upowszechnianie
materiałów informacyjnych,
edukacyjnych (np. ulotek,
broszur), w tym w formie
elektronicznej
- Kampanie społeczne
- Konferencje, panele
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PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w
Poniatowej Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna w
Opolu Lubelskim
Ośrodki Pomocy
Społecznej w
gminach powiatu
opolskiego
Organizacje
pozarządowe Inne
podmioty

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w
Poniatowej Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna w
Opolu Lubelskim
Ośrodki Pomocy
Społecznej w
gminach powiatu
opolskiego
Organizacje
pozarządowe Inne
podmioty

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w
Poniatowej Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna w
Opolu Lubelskim
Ośrodki Pomocy
Społecznej w
gminach powiatu
opolskiego
Organizacje
pozarządowe Inne
podmioty

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

Zespoły
Interdyscyplinarne w
gminach powiatu
opolskiego
PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w
Poniatowej
Ośrodki Pomocy
Społecznej w
gminach powiatu
opolskiego

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

dyskusyjne

Zwiększenie
dostępności i
skuteczności
ochrony oraz
wsparcia osób
dotkniętych
przemocą w

Opracowanie i
realizacja
programów
służących
działaniom
profilaktycznym
mającym na celu
udzielenie
specjalistycznej
pomocy,
zwłaszcza w
zakresie
promowania i
wdrożenia
prawidłowych
metod
wychowawczych
w stosunku do
dzieci w
rodzinach
zagrożonych
przemocą w
rodzinie
Przeprowadzanie
akcji
profilaktycznych,
organizowanie
imprez
kulturalnych i
sportowych z
uwzględnieniem
kwestii
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie.
Umożliwianie
powrotu do
równowagi
osobom
doznającym
przemocy w
rodzinie oraz

- Indywidualne kontakty z
osobami i rodzinami
- Warsztaty i inne zajęcia
grupowe
- Upowszechnianie
materiałów informacyjnych,
edukacyjnych (np. ulotek,
broszur), w tym w formie
elektronicznej

- Indywidualne kontakty z
osobami i rodzinami
- Warsztaty i inne zajęcia
grupowe
- Upowszechnianie
materiałów informacyjnych,
edukacyjnych (np. ulotek,
broszur), w tym w formie
elektronicznej

- Wsparcie emocjonalne,
informacyjne,
instrumentalne osób
doznających przemocy w
rodzinie oraz świadków –
wielozakresowe
poradnictwo:
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GKRPA w powiecie
opolskim
Komenda Powiatowa
Policji w Opolu
Lubelskim
Placówki oświatowe
w powiecie opolskim
PCZ Sp. z o.o. w
Opolu Lubelskim
Przychodnie i inne
placówki służby
zdrowia w powiecie
opolskim
Kuratorzy sądowi w
powiecie opolskim
Organizacje
pozarządowe
Inne podmioty
PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w
Poniatowej
Ośrodki Pomocy
Społecznej w
gminach powiatu
opolskiego
Placówki oświatowe
w powiecie opolskim
Inne podmioty

PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w
Poniatowej
Ośrodki Pomocy
Społecznej w
gminach powiatu
opolskiego
Placówki oświatowe
w powiecie opolskim
Organizacje
pozarządowe
Inne podmioty
PCPR
w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
Ośrodki Pomocy
Społecznej
w gminach powiatu
opolskiego

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

rodzinie

świadkom
Umożliwianie
ekonomicznego
usamodzielniania
się osobom
doznającym
przemocy w
rodzinie
Zapewnienie
schronienia oraz
specjalistycznej
wielozakresowej
pomocy osobom
doznającym
przemocy w
rodzinie

Zwiększenie
skuteczności
oddziaływań
wobec
sprawców
przemocy w
rodzinie

psychologiczne, prawne,
socjalne, medyczne i inne
Grupy wsparcia
Usługi terapeutyczne
indywidualne i grupowe
Warsztaty, treningi
Inne formy pomocy
indywidualnej i grupowej

- Wsparcie finansowe osób
doznających przemocy
w rodzinie

PCZ Sp. z o.o.
w Opolu Lubelskim
Przychodnie i inne
placówki służby
zdrowia w powiecie
opolskim
Organizacje
pozarządowe
Inne podmioty
Ośrodki Pomocy
Społecznej
w gminach powiatu
opolskiego
Inne podmioty

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

- Zapewnienie osobom
dotkniętym przemocą w
rodzinie miejsc
całodobowych w ośrodkach
wsparcia oraz w ośrodkach
interwencji kryzysowej
prowadzonych przez inne
powiaty i gminy
- Utworzenie i prowadzenie
w powiecie opolskim
ośrodka interwencji
kryzysowej

PCPR
w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
Ośrodki Pomocy
Społecznej
w gminach powiatu
opolskiego

- Rozbudowa sieci
i poszerzanie oferty
placówek udzielających
wsparcia osobom
doznającym przemocy
w rodzinie

Starostwo Powiatowe
w Opolu Lubelskim
Urzędy
Gmin/Miejskie
z terenu powiatu
opolskiego
Organizacje
pozarządowe
Inne podmioty
Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
w Opolu Lubelskim
PCPR
w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
Organizacje
pozarządowe
Placówki oświatowe
w powiecie opolskim
Inne podmioty

Na bieżąco

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

Komenda Powiatowa
Policji w Opolu
Lubelskim
Prokuratura
Rejonowa w Opolu
Lubelskim
Sąd Rejonowy w
Opolu Lubelskim

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

Wsparcie dzieci
i młodzieży
doznającej
przemocy
w rodzinie

- Interwencja kryzysowa
- Indywidualna psychoterapia
dzieci i młodzieży
doznającej przemocy w
rodzinie
- Terapia rodzin z dziećmi
i młodzieżą, w których
występuje przemoc
- Wsparcie
socjoterapeutyczne

Izolowanie osób
stosujących
przemoc w
rodzinie od osób
doznających
przemocy w
rodzinie

- Zatrzymanie osoby
stosującej przemoc
- Tymczasowe aresztowanie
- Zasądzanie obowiązku
opuszczenia lokalu
zajmowanego wspólnie z
osobą pokrzywdzoną
- Zasądzanie obowiązku
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Starostwo Powiatowe
w Opolu Lubelskim

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)
Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje

Wsparcie osób
stosujących
przemoc w
rodzinie w
zmianie
wyuczonych
zachowań

powstrzymywania się od
kontaktowania się z osobą
pokrzywdzoną w określony
sposób
- Opracowanie i realizacja
programów oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych
dla osób stosujących
przemoc w rodzinie

- Opracowanie i realizacja
programów psychologiczno
– terapeutycznych,
programów zmian,
programów rozwoju
osobistego i innych – dla
osób stosujących przemoc
w rodzinie
- Zasądzanie wobec osób
stosujących przemoc w
rodzinie obowiązku
uczestnictwa w programach
korekcyjno – edukacyjnych
Poradnictwo psychologiczne,
prawne, socjalne i inne

Usługi terapeutyczne
indywidualne i grupowe lub
zajęcia grupowe w zakresie
radzenia sobie z agresją,
stresem, itp.

Inne formy wsparcia, np.
psychoedukacja: warsztaty,
treningi itp.
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PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w
Poniatowej Zakład
Karny w Opolu
Lubelskim
Organizacje
pozarządowe Inne
podmioty
PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w
Poniatowej
Organizacje
pozarządowe Inne
podmioty

Na bieżąco

Sąd Rejonowy w
Opolu Lubelskim

Na bieżąco

PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w
Poniatowej Ośrodki
Pomocy Społecznej
w gminach powiatu
opolskiego
Organizacje
pozarządowe Inne
podmioty
PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w
Poniatowej Ośrodki
Pomocy Społecznej
w gminach powiatu
opolskiego
Poradnia Terapii
Uzależnienia od
Alkoholu i
Współuzależnienia w
Opolu Lubelskim
Organizacje
pozarządowe
Inne podmioty
PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w
Poniatowej Ośrodki
Pomocy Społecznej
w gminach powiatu
opolskiego
Poradnia Terapii
Uzależnienia od
Alkoholu i
Współuzależnienia w
Opolu Lubelskim

Na bieżąco

Na bieżąco

Budżet
państwa
Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)
Budżet
państwa
Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)
Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)
Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

Motywowanie i wskazywanie
korzyści osobom stosującym
przemoc w rodzinie z
dobrowolnego zgłaszania się
do uczestnictwa w
programach korekcyjno –
edukacyjnych oraz innych
programach (psychologiczno –
terapeutycznych, zmian,
rozwoju osobistego itp.),
formach psychoedukacji,
poradnictwa, usługach
terapeutycznych

Podniesienie
jakości i
dostępności
świadczonych
usług poprzez
zwiększenie
kompetencji
przedstawicieli
instytucji i
placówek z
powiatu
opolskiego
prowadzących
działania w
obszarze
przeciwdziałan
ia przemocy w
rodzinie

Rozwój
interdyscyplinarn
ości
w obszarze
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie

Podnoszenie
kompetencji
i doskonalenie
zawodowe kadr
instytucji i
placówek
stykających się
z przemocą
w rodzinie

- Tworzenie i
funkcjonowanie zespołów i
innych form
interdyscyplinarnej
współpracy na rzecz
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie (innych niż
gminne zespoły
interdyscyplinarne ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie określone
w ustawie o
przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie)
- Udział w szkoleniach,
warsztatach, treningach,
innych formach edukacji,
w tym interdyscyplinarnych
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Organizacje
pozarządowe Inne
podmioty
Zespoły
Interdyscyplinarne w
gminach powiatu
opolskiego
Ośrodki Pomocy
Społecznej w
gminach powiatu
opolskiego
PCPR w Opolu
Lubelskim z/s w
Poniatowej
Gminne Komisje
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w
powiecie opolskim
PCZ Sp. z o.o. w
Opolu Lubelskim –
Poradnia Terapii
Uzależnienia od
Alkoholu i
Współuzależnienia w
Opolu Lubelskim
Komenda Powiatowa
Policji w Opolu
Lubelskim
Organizacje
pozarządowe
Inne podmioty
Podmioty z powiatu
opolskiego stykające
się z przemocą
w rodzinie

PCPR
w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
Ośrodki Pomocy
Społecznej
w gminach powiatu
opolskiego
Zespoły
Interdyscyplinarne
w gminach powiatu
opolskiego
Gminne Komisje
Rozwiązywania
Problemów

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

- Organizacja szkoleń,
warsztatów, treningów,
innych form edukacji,
w tym interdyscyplinarnych
oraz organizacja form
wymiany doświadczeń,
np. konferencji, paneli
dyskusyjnych

Wsparcie
proceduralne
i usprawnienie
działań kadr
instytucji i
placówek
stykających się
z przemocą
w rodzinie

- Opracowanie
i upowszechnianie
materiałów informacyjnych,
edukacyjnych,
instruktażowych
dotyczących rozpoznawania
i postępowania
w przypadkach
występowania przemocy
w rodzinie
- Opracowywanie
i upowszechnianie zaleceń
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Alkoholowych
w powiecie opolskim
Komenda Powiatowa
Policji w Opolu
Lubelskim
Placówki oświatowe
w powiecie opolskim
Przychodnie i inne
placówki służby
zdrowia
w powiecie opolskim
Organizacje
pozarządowe
Inne podmioty
z powiatu opolskiego
stykające się
z przemocą w
rodzinie
PCPR
w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
Ośrodki Pomocy
Społecznej
w gminach powiatu
opolskiego
Zespoły
Interdyscyplinarne
w gminach powiatu
opolskiego
Gminne Komisje
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w powiecie opolskim
Komenda Powiatowa
Policji w Opolu
Lubelskim
Zakład Karny
w Opolu Lubelskim
Placówki oświatowe
w powiecie opolskim
Przychodnie i inne
placówki służby
zdrowia
w powiecie opolskim
Organizacje
pozarządowe
Inne podmioty
Zespoły
Interdyscyplinarne
w gminach powiatu
opolskiego
Ośrodki Pomocy
Społecznej
w gminach powiatu
opolskiego
Komenda Powiatowa
Policji w Opolu
Lubelskim
Gminne Komisje

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

- i procedur postępowania
interwencyjnego wobec
przemocy w rodzinie

Wsparcie
emocjonalne,
informacyjne,
instrumentalne
kadr instytucji i
placówek
stykających się
z przemocą
w rodzinie,
w prowadzonych
przez nie
działaniach
w obszarze
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie

- Wdrożenie systemu
wsparcia dla osób
pracujących bezpośrednio z
osobami
dotkniętymi przemocą w
rodzinie i z osobami
stosującymi przemoc, w
formie
m.in. superwizji,
coachingu, grup wsparcia

Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w powiecie opolskim
Placówki oświatowe
w powiecie opolskim
PCZ Sp. z o.o.
w Opolu Lubelskim
Przychodnie i inne
placówki służby
zdrowia w powiecie
opolskim
Kuratorzy sądowi
w powiecie opolskim
PCPR
w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
Organizacje
pozarządowe
Inne podmioty
PCPR
w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
Organizacje
pozarządowe
Inne podmioty

Na bieżąco

Budżet
realizatora
zadania
Środki
zewnętrzne
(m.in. dotacje)

KOORDYNOWANIE
I
MONITOROWANIE
REALIZACJI
POWIATOWEGO
PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY
W
RODZINIE
ORAZ
OCHRONY
OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM
Koordynowaniem realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2022 – 2026 zajmuje
się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.
W ramach monitorowania realizacji Programu PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej
będzie systematycznie dokonywało oceny postępu realizacji Programu, skupiając się przede
wszystkim na procesie realizowania poszczególnych zadań zgodnie z przyjętymi terminami
oraz celami: głównym i szczegółowymi.
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Podstawą oceny realizacji Programu będą dane własne PCPR w Opolu Lubelskim z/s w
Poniatowej oraz pozyskiwane od podmiotów zaangażowanych w realizację Programu.
Sprawozdania z realizacji Programu będą zamieszczane na stronie internetowej PCPR w
Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej.
Dane te, a także wnioski składane przez zaangażowane podmioty mogą stanowić podstawę
do aktualizowania zapisów Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2022 – 2026.

OFERTA
INSTYTUCJI
POMOCOWYCH
DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
POWIATU OPOLSKIEGO

DLA
OSÓB
NA TERENIE

Na terenie powiatu opolskiego pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zajmują się takie instytucje i grupy wsparcia, jak:
Tabela 36. Wykaz instytucji pomocowych dla osób doznających przemocy w rodzinie na terenie powiatu opolskiego.

Nazwa jednostki, adres,
numery telefonów,
adres e-mail

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
w Opolu Lubelskim z siedzibą w
Poniatowej
ul. 11-go Listopada 5
24-320 Poniatowa
tel./faks: 81 827 52 05
tel.: 81 458 10 41, 789 423 309
www.pcpropolelub.eurzad.eu
sekretariat@pcpropolelub.eurzad.
eu
Komenda Powiatowa Policji
w Opolu Lubelskim
ul. Morwowa 4
24-300 Opole Lubelskie
tel. 47 812-22-10
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Partyzantów 24
24-350 Chodel
telefon/fax 0818291056
e-mail gopschodel@op.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Józefowie nad Wisłą
ul. Opolska 33E/10
24-340 Józefów nad Wisłą

Terminy,
godziny,
miejsce
świadczenia
wsparcia

Dodatkowe uwagi
(np. konieczność
posiadania
skierowania)

Poradnictwo
psychologiczne

Terminy
ustalane na
bieżąco po
wcześniejszym
zgłoszeniu

Dla mieszkańców
powiatu opolskiego.
Możliwość
zachowania
anonimowości.

Forma
nieodpłatna

Poradnictwo
prawne

Terminy
ustalane na
bieżąco po
wcześniejszym
zgłoszeniu

Dla mieszkańców
powiatu opolskiego.
Możliwość
zachowania
anonimowości.

Forma
nieodpłatna

Poradnictwo
prawne

całodobowo

bez uwag

Forma
nieodpłatna

Poradnictwo
socjalne
Wsparcie
informacyjne

Pon. -pt.
7.00 – 15.00

Możliwość
zachowania
anonimowości

Forma
nieodpłatna

Poradnictwo
psychologiczne

Wtorek: 8.3010.30
pok. 2

Dla dorosłych i
dzieci mieszkańców gminy
Józefów nad Wisłą .

Forma
nieodpłatna

Forma
wsparcia
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Odpłatność

Tel.81 828 50 18, 609 948 300
ops@gminajozefow.pl
Punkt
Konsultacyjny
ds. Uzależnień
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Karczmiskach
ul. Opolska 33
24-310 Karczmiska
tel. fax: 81 828 70 76

Ośrodek Pomocy Społecznej
Łaziska 61
24-335 Łaziska
81 828 90 13
opslaziska@o2.pl

Poradnictwo i
Wsparcie oraz
Pomoc
Psychologiczna
2 razy w
miesiącu
Pomoc
finansowa i
rzeczowa.
Pomoc w
załatwianiu
spraw
urzędowych.
Wsparcie
emocjonalne.

Poradnictwo
psychologiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Młodzieżowa 2, 24-320
Poniatowa
tel. 81 820 47 98
ops_poniatowa7@wp.pl
zi_poniatowa1@wp.pl
Poradnictwo
socjalne

Centrum Usług Społecznych
ul. Kościuszki 4
24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94
081-827-20-81, 081-827-32-16
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wilkowie
ul. Wrocławska 16
46-113 Wilków
Tel. 77 419 55 62
e-mail: gops@wilkow.pl
Towarzystwo Wspierania Rodzin
ul. Młodzieżowa 6,
24 – 320 Poniatowa
tel.818204101
swietlicaponiatowa@wp.pl

Druga i czwarta
środa każdego
miesiąca
w godz. 11.30 –
15.00
pok.2

Możliwość
zachowania
anonimowości.

Pon. Śr. Czw.
Pt.
7.00-15.00
Wtorek
8.00-16.00

Anonimowość

poniedziałekpiątek:
8.00 – 16.00

Dla dorosłych
mieszkańców
powiatu opolskiego.

Forma
nieodpłatna

Obowiązują zapisy

nieodpłatnie

Nie potrzeba
skierowania,
nie potrzeba
wcześniejszego
zapisywania się
możliwość
uzyskania
telefonicznej porady

nieodpłatnie

Możliwość
zachowania
anonimowości, nie
potrzeba
skierowania

Forma
nieodpłatna

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
III piętro Urzędu
Miasta
każdy drugi
wtorek miesiąca
od godz. 10.00
do godz. 18.00
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
III piętro Urzędu
Miasta
w godzinach
pracy ośrodka
od godz. 7.00 do
godz. 15.00

Brak informacji

poniedziałekpiątek:
7.30-15.30

Brak informacji

poniedziałekpiątek:
7.15-15.15

Pomoc
rodzinom i ich
dzieciom
mającym
problemy w
nauce i
sprawiającym

pon, wt., czw.,
pt. od 14.00 18.30 sob. 9.00
– 13.30 pierwsze
piętro, klatka
wspólna z
wejściem do
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Forma
nieodpłatna

problemy
wychowawcze,
będącym w
trudnej sytuacji
życiowej – w
ramach
działalności
Świetlicy
Profilaktyczno_
Wychowawczej
w Poniatowej
Psychoterapia
indywidualna:
- osób
uzależnionych,
- będących w
relacji z osobą
uzależnioną,
- Dorosłych
Dzieci, których
jeden z
rodziców w
przeszłości lub
obecnie
nadużywa
alkoholu lub
jest osobą
uzależnioną od
alkoholu
Psychoterapia
grupowa osób
uzależnionych
od alkoholu

urzędu pracy

Poniedziałek
8.00-19.00
Wtorek 11.2520.00
Środa
8.00-18.00
Czwartek
8.00-18.00
Piątek
8.00-17.00

Nie jest wymagane
skierowanie

NFZ

PUNKT KONSULTACYJNY
„Podaj pomocną dłoń” działający
przy Stowarzyszeniu Klub
Abstynenta „Jutrzenka”
w Opolu Lubelskim
ul. Puławska 19A
tel. 81 827-37-08, 81 827-72-22

Poradnictwo
psychologiczne

Wtorek
16.00 do 19.00

brak

nieodpłatnie

GKRPA
24-300 Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4
tel. 81 827 72 21

Prowadzenie
rozmów
motywujących
do podjęcia
terapii
odwykowej
Doraźna pomoc
dla osób
współuzależnio
nych i ofiar
przemocy

Poniedziałek
7.15-15.15
Wtorek
8.00-16.00
Śr. Czw. Pt.
7.15-15.15

brak

nieodpłatnie

Stowarzyszeniu Klub Abstynenta
„Jutrzenka”
24-300 Opole Lubelskie
ul. Puławska 19
tel. 81 827 37 08

Placówka
wsparcia
dziennego
wspierająca
trzeźwość i
abstynencję

Psycholog w OPS w Józefowie
nad Wisłą

Poradnictwo
psychologiczne

Poradnia Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Przemysłowa 4b
24-300 Opole Lubelskie
tel. 666 513 161, 81 827 28 69

Cały tydzień
18.00-20.00
Grupa AA
czw. 28-20.00
grupa Al. Anon
pt. 18.00-20.00
Wtorek
7.30-10.30
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nieodpłatnie

Możliwość
zachowania

Forma
nieodpłatna

ul. Opolska 33E/10
24-340 Józefów nad Wisłą
Tel.81 828 50 18
Terapeuta w OPS w Józefowie
nad Wisłą
ul. Opolska 33E/10
24-340 Józefów nad Wisłą
Tel.81 828 50 18
Psycholog w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
Ul. Opolska 10A
24-340 Józefów nad Wisłą
Tel. 81 828 50 23
Porady prawne w UM w
Józefowie nad Wisłą
ul. Opolska 33F
24-340 Józefów nad Wisłą
Tel.81 828 83 20

anonimowości

Poradnictwo
terapeutyczne
AA

II i IV środa
miesiąca
11.30-15.00

Możliwość
zachowania
anonimowości

Forma
nieodpłatna

Poradnictwo
psychologiczne

Piątek
8.00-12.00

Możliwość
zachowania
anonimowości

Forma
nieodpłatna

Poradnictwo
prawne

Wtorek
10.00-14.00

Możliwość
zachowania
anonimowości

Forma
nieodpłatna
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