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WPROWADZENIE
Przemoc jest umyślnym działaniem naruszającym prawa i dobra osobiste, które powoduje
cierpienie i szkody. Jest to zamierzone działanie człowieka które ma na celu kontrolowanie
i podporządkowanie sobie ofiary. Podczas występowania przemocy, siły są nierównomiernie
rozłożone (jedna strona ma przewagę nad drugą) oraz naruszane są podstawowe prawa ofiary
(do nietykalności fizycznej, godności, szacunku).
Badania dotyczące zjawiska przemocy wskazują, że skala tego zjawiska rośnie. Polityka
społeczna wskazuje potrzebę i podejmuje działania profilaktyczne w zakresie wspierania rodziny
w wypełnianiu

jej

funkcji

opiekuńczo-wychowawczej

pomocą

zintegrowanych

oraz

interdyscyplinarnych działań tak, aby zmniejszyć lub zapobiec występowaniu niepożądanych
zachowań przemocowych w rodzinach, szczególnie wobec dzieci, gdyż ciągłe doświadczanie bólu
i cierpienia sprawia, że ofiara ma z czasem coraz mniejszą umiejętność do samoobrony.
Rodziny, które żyją w trudnych warunkach socjalnych i ekonomicznych należy wspierać,
zwłaszcza rodziców w działaniach na rzecz właściwego zabezpieczenia potrzeb dzieci, tak aby
zapewnić w możliwie maksymalnym zakresie odpowiednich warunków życia i rozwoju dziecka. Tym
bardziej, że rola rodzinnego środowiska wychowawczego trwa od urodzenia dziecka
do osiągnięcia przez nie samodzielności. Sposób w jaki rodzina pełni swą funkcję wychowawczą
oraz skuteczność tych oddziaływań na dziecko zależą w znacznej mierze od postaw ojca i matki
wobec dziecka. To właśnie w rodzinie odbywa się proces kształtowania pojęć moralnych dziecka,
jego etycznej i społecznej wrażliwości. Nieprawidłowe postawy rodzicielskie mogą powodować
u dziecka brak zaufania do siebie i innych, poczucie osamotnienia i zagubienia. Silna, prawidłowa
więź emocjonalna z rodzicami jest podstawowym czynnikiem chroniącym dziecko przed
zachowaniami ryzykownymi, takimi jak zażywanie środków psychoaktywnych czy agresja.
Zaburzenia więzi emocjonalnej w rodzinie, nieprawidłowości w procesie wychowania i socjalizacji,
wywołują, podtrzymują i utrwalają zachowania destrukcyjne. Rodzina powinna stanowić środowisko
zapewniające mu poczucie bezpieczeństwa, godności i szacunku. Jednym z najczęściej
występujących czynników zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny jest przemoc.
Mając na uwadze fakt, iż dziecku i rodzinie doświadczającej problemu należy pomoc
i udzielić wsparcia, został opracowany niniejszy Program Profilaktyczny w zakresie promowania
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie w Powiecie Tarnogórskim na lata 2019-2020 zgodnie z art. 6. ust. 3 pkt. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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I. PRAWNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU
Program został opracowany, tak aby zapobiegać i ograniczać występowanie zjawiska przemocy
domowej poprzez udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wrażania
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie.
Akty prawne wskazujące, iż wszystkie dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy
to m.in.:
1. Konwencja o Prawach Dziecka – przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
w dniu 20 listopada 1989 r. zakłada że: „(…) rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz
naturalne środowisko rozwoju i dobra dziecka wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,
powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać
swoje obowiązki w społeczeństwie, uznając, że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej
osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości
i zrozumienia (…)”.

2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zgodnie z art. 72 ust. 1
„Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy
publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją” oraz ust. 2
„Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych (…)”.

3. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1508) według art. 2
ust. 1 „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne zasoby i możliwości” oraz ust. 2 „Pomoc społeczną organizują organy
administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa,
z organizacjami społecznymi, pozarządowym i Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi”.

4. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. 2018
poz. 998) w art. 3 ust. 1 wprowadza: „Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (…), w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na
jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej”.
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5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.), która jest podstawą prawną niniejszego Programu, nakłada na samorząd powiatowy,
zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 „opracowanie i realizacja programów służących działaniom
profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie
promowania i wrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie”.
Wszystkie powyższe akty prawne zwracają uwagę na te dzieci, które żyją w trudnej warunkach
socjalnych i ekonomicznych. To właśnie do nich i ich rodziców jednostki administracji samorządowej
zobowiązane są podejmować szereg działań profilaktycznych i pomocowych przyczyniających się
do poprawy ich warunków życia oraz prawidłowego rozwoju dzieci.
II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
1. Cele Programu i zadania.
Cel główny: zmniejszenie skali przemocy w rodzinie w Powiecie poprzez wspieranie
i podejmowanie działań profilaktycznych wobec rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy poprzez
promowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie.
Cel główny Programu realizowany będzie poprzez cele szczegółowe:
1. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.
2. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom, szczególnie doświadczającym przemocy w rodzinie lub
zagrożonym występowaniem przemocy.
3. Edukacja i promowanie prawidłowych metod wychowawczych, postaw rodzicielskich
wzmacniających pozytywne relacje rodzinne.
4. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz
które zagrożone są przemocą w rodzinie.
5. Podniesienie kompetencji i profesjonalizmu osób zajmujących się problemem przemocy
w rodzinie w powiecie.
Cele szczegółowe i zadania.
Cel 1. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.
Zadania:
- rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych (broszurki, ulotki, plakaty,
czasopisma i publikacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
- rozpowszechnianie informacji o prowadzonych kampaniach społecznych poświęconych
5

problematyce przemocy w rodzinie i włączanie się w ich realizację,
- udzielanie informacji o instytucjach, placówkach, organizacjach pozarządowych działających na
rzecz pomocy dziecku, rodzinie i przeciwdziałających przemocy,
- podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez
prowadzenie konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i socjalnych.
Cel 2. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom, szczególnie doświadczającym przemocy w rodzinie
lub zagrożonym występowaniem przemocy.
Zadania:
- wspieranie rodzin we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania
poprzez udzielanie ustawowej pomocy w tym pracę socjalną, poradnictwo rodzinne, poradnictwo
prawne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo pedagogiczne,
- rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie poprzez współpracę międzyinstytucjonalną.
Cel 3. Edukacja i promowanie prawidłowych metod wychowawczych, postaw rodzicielskich
wzmacniających pozytywne relacje rodzinne przez poszczególne instytucje.
Zadania:
- prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców,
- zapewnienie wsparcia dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi.

Cel 4. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze
oraz które zagrożone są przemocą w rodzinie.
Zadania:
- zwiększenie profesjonalnie funkcjonujących rodzin zastępczych,
- tworzenie bazy kontaktów pracowników instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie,
- zapewnienie poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia, do którego mogą zgłaszać się osoby
z rodzin, gdzie wystąpiła przemoc lub istnieje zagrożenie przemocą domową,
- organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń zawodowych.
Cel 5. Podniesienie kompetencji i profesjonalizmu osób zajmujących się problemem przemocy
w rodzinie w powiecie.
Zadania:
- organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń,
- wymiana doświadczeń między instytucjami, prowadzenie dobrych praktyk oraz sprawny przepływ
informacji.
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2. Adresaci Programu.
Program Profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie
Tarnogórskim na lata 2019-2020 skierowany jest do mieszkańców powiatu tarnogórskiego –
adresatów programu, w szczególności do:
- rodzin i dzieci zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie,
- rodzin doświadczających przemocy w rodzinie, w tym ofiar przemocy domowej, a zwłaszcza dzieci,
- sprawców przemocy domowej oraz świadków przemocy w rodzinie,
- rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- rodzin niewydolnych wychowawczo, niezaradnych życiowo,
- dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym,
- przedstawicieli władz lokalnych, instytucji i służb wspierających dziecko i rodzinę oraz działających
na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,

- społeczności lokalnej.

III. REALIZACJA PROGRAMU

1. Czas realizacji Programu.
Program będzie realizowany w latach 2019-2020.
Planowane zadania wdrażane będą w formie ciągłej, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem
adresatów programu.

2. Realizatorzy Programu.
Program Profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie
tarnogórskim na lata 2019-2020 zakłada współpracę lokalnych samorządów, służb i instytucji.
Podejmowane działania profilaktyczne mają za zadanie zapobiegać nasilaniu zjawiska przemocy
w rodzinie, a w szczególności wobec dzieci poprzez promowanie i wdrożenie prawidłowych metod
wychowawczych.
Realizatorem Programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.
Przy realizacji Programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie współpracowało z:
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- Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tarnogórskiego,
- Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowskich Górach,
- Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach,
- Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu Powiatu Tarnogórskiego,
- Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach,
- Prokuraturą Rejonową w Tarnowskich Górach,
- Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
- Wydziałem Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
- Organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny.

3. Zamierzone rezultaty realizacji Programu:
1. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.
2. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.
3. Podniesienie poziomu świadomości wśród mieszkańców powiatu na temat zapobiegania zjawisku
przemocy w rodzinie.
4. Wzmocnienie rodziny w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi.
5. Pomoc rodzinie w pokonywaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
czy w rozwiązywaniu problemów wynikających z sytuacji kryzysowej.
6. Wzrost poczucia bezpieczeństwa rodzin i dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie.
7. Wzrost wiedzy rodzin z terenu Powiatu na temat prawidłowych metod wychowawczych wśród
rodziców dzieci z rodzin zagrożonych przemocą.
8. Koordynacja działań służb i organizacji działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie,
zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
9. Podniesienie jakości usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU.
Program Profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie
Tarnogórskim na lata 2019-2020 finansowany będzie ze środków własnych Realizatora.
Przewiduje się również pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację działań
wynikających z zadań Programu, w tym z budżetu państwa oraz innych środków zewnętrznych.

V. MONITORING
Stały monitoring programu prowadzony będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach, który na bieżąco będzie oceniał realizację programu oraz proponował zmiany
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i aktualizację założeń, celów i skuteczności działań.
Co roku w ramach sprawozdania ze swoje działalności PCPR będzie przedstawiał Radzie
Powiatu Tarnogórskiego ocenę realizacji niniejszego programu.

PODSUMOWANIE.
Program Profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie
Tarnogórskim na lata 2019-2020 zakłada tworzenie kompleksowego wsparcia dla rodzin i dzieci
zagrożonych przemocą w rodzinie oraz dla ofiar przemocy. Głównym celem niniejszego Programu
jest zmniejszenie skali przemocy w rodzinie w powiecie poprzez wspieranie i podejmowanie działań
profilaktycznych wobec rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, w szczególności w zakresie
promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie.
Efekt z podejmowanych działań widoczny będzie w sytuacji współpracy wielu osób, grup
społecznych oraz instytucji wspierających rodziny i dzieci, w tym zaangażowanych w realizację
zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Program Profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie
Tarnogórskim na lata 2019-2020 ma charakter otwarty i może ulegać modyfikacjom w trakcie
realizacji w zależności od rozeznanych potrzeb.
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