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I. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 
 

1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku  (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 218 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r.  poz. 794, 803). 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. z 2021 r., poz.41, 694). 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”  (Dz. U. z 2011 r., Nr 209  

poz. 1245). 

5. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021. 

 

II. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 
 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie - należy 

rozumieć jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające 

prawa lub dobra osobiste członka rodziny a także innej osoby wspólnie zamieszkującej lub 

gospodarującej, 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. 

 

Zjawisko przemocy w rodzinie jest traktowane jako poważny problem społeczny. Pomimo, że 

przemoc w rodzinie jest trudna do zdiagnozowania i rzadko ujawniana, przynosi ogromne szkody 

wszystkim osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy. Wpływa dezorganizująco na funkcjonowanie 

całej rodziny, zaburza prawidłowy rozwój dzieci, utrudnia adaptację do normalnych sytuacji 

społecznych. Wyzwala w osobach dotkniętych przemocą nieprawidłowe postrzeganie świata, brak 

zaufania do siebie i innych oraz wytworzenie nieprawidłowych mechanizmów adaptacyjnych. 

Formy stosowanej przemocy są bardzo różne, od wyrafinowanych, ale bardzo raniących 

zachowań psychologicznych, aż po brutalną przemoc fizyczną. 

Najczęściej ofiarami przemocy są dzieci, kobiety, osoby starsze oraz niepełnosprawni. 

Rodzaje przemocy: 

 Przemoc fizyczna - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, 

szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w 

kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w 

niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp. 

 Przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych 

poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie 

choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi o-

sobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna 

(wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp. 

 Przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pies-

zczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy 
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współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, 

itp. 

 Przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy za-

robkowej, nie zaspakajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp. 

 Zaniedbanie -  zaniechanie, zaniedbanie, niezaspokojenie potrzeb narażające na utratę życia 

lub zdrowia i powodujące szkody na zdrowiu, w tym psychicznym. Ta forma przemocy stoso-

wana jest szczególnie często w stosunku do dzieci, osób starszych, lub osób 

niepełnosprawnych, przez ich rodziców lub opiekunów czy domowników. Zaniedbanie przeja-

wiać się może w różnych sferach życia, między innymi poprzez : niewłaściwe żywienie, zanied-

banie higieny, nieadekwatną do pory roku odzież, izolację, brak kontroli i pozostawianie bez 

należytej opieki przez dłuższy czas, zaniedbania stanu zdrowia, brak zainteresowania realizacją 

przez dziecko obowiązku szkolnego. Przemocą jest także chłód emocjonalny wobec dziecka czy 

osoby starszej/niepełnosprawnej, zaniedbywanie potrzeb emocjonalnych lub celowe utrudni-

anie zaspokojenia powyższych potrzeb. 

 

Tabela 1: Formy i skutki przemocy w rodzinie1 

 

FORMY I SKUTKI PRZEMOCY W RODZINIE 

RODZAJ PRZEMOCY FORMY PRZEMOCY SKUTKI PRZEMOCY 

PRZEMOC FIZYCZNA szarpanie, kopanie popychanie, 

obezwładnianie, duszenie, 

odpychanie, przytrzymywanie, 

policzkowanie, szczypanie, bicie 

otwartą ręką, pięściami, różnymi 

przedmiotami, przypalanie 

papierosem, topienie, polewanie 

substancjami żrącymi, użycie 

broni, pozostawienie w 

niebezpiecznym miejscu, nie 

udzielenie niezbędnej pomocy, 

itp. 

bezpośrednie: uszkodzenia ciała - 

urazy, rany, złamania, stłuczenia, 

zadrapania, siniaki, poparzenia; 

następujące skutki: choroby w 

wyniku powikłań i stresu, zespół 

stresu pourazowego, życie w 

chronicznym stresie, poczuciu 

zagrożenia, strachu, lęku, napady 

paniki, bezsenność, zaburzenia 

psychosomatyczne, itp. 

PRZEMOC PSYCHICZNA wyśmiewanie opinii, poglądów, 

przekonań, religii, pochodzenia, 

narzucanie swojego zdania, 

poglądów, stałe ocenianie, 

krytyka, wmawianie choroby 

psychicznej, izolowanie 

kontrolowanie, ograniczanie 

kontaktów z innymi ludźmi, 

wymuszanie posłuszeństwa i 

podporządkowania, ograniczanie 

snu, pożywienia i schronienia, 

zniszczenie poczucia mocy 

sprawczej ofiary, jej poczucia 

własnej wartości i godności, 

uniemożliwienie podjęcia 

jakichkolwiek działań 

niezgodnych z zasadą 

posłuszeństwa, osłabienie 

psychicznych i fizycznych 

zdolności stawiania oporu oraz 

wyrobienie przekonania o 

daremności jego stawiania, 

                                                 
1
 Opracowanie Zespołu Stowarzyszenia „Niebieska Linia” 

    http://www.niebieskalinia.info 
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wyzywanie, używanie wulgarnych 

epitetów, poniżanie, upokarzanie, 

zawstydzanie, stosowanie gróźb, 

szantażowanie, itp. 

odizolowanie od zewnętrznych 

źródeł wsparcia, całkowite 

uzależnienie ofiary od 

prześladowcy, stały strach i utrata 

nadziei, choroby 

psychosomatyczne, ciągły stres, 

zaburzenia snu, itp. 

PRZEMOC SEKSUALNA gwałt, wymuszanie pożycia 

seksualnego, nieakceptowanych 

pieszczot i praktyk seksualnych, 

zmuszanie do seksu z osobami 

trzecimi, sadyzm w pożyciu, 

wyśmiewanie wyglądu, ciała i 

krytyka zachowań seksualnych, 

itp. 

obrażenia fizyczne, ból i 

cierpienie, obniżona samoocena i 

poczucie własnej wartości, utrata 

poczucia atrakcyjności i godności, 

zaburzenia seksualne, oziębłość, 

zamknięcie się /lęk, strach, 

unikanie seksu/, uogólniona 

niechęć i obawa do 

przedstawicieli płci sprawcy 

przemocy, itp. 

PRZEMOC EKONOMICZNA Okradanie, zabieranie pieniędzy, 

nie łożenie na utrzymanie, 

uniemożliwianie podjęcia pracy 

zarobkowej, niezaspokajanie 

podstawowych materialnych 

potrzeb rodziny, szantażowanie, 

zaciąganie długów i kredytów bez 

zgody współmałżonka, zmuszanie 

do pożyczek, uniemożliwianie 

korzystania z pomieszczeń 

niezbędnych do zaspakajania 

potrzeb (kuchnia, łazienka) itp. 

całkowita zależność finansowa od 

partnera, niezaspokojenie 

podstawowych potrzeb 

życiowych, bieda, zniszczenie 

poczucia własnej godności i 

wartości, znalezienie się bez 

środków do życia. 

 

III. CHARAKTERYSTYKA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO 
 

Powiat częstochowski jest największym powiatem w województwie śląskim i jednym  

z większych w kraju o powierzchni 1 521 km2, która stanowi 12,3% całego województwa śląskiego.  

Ludność powiatu wynosi 134 555 ludzi w tym 68 647 kobiet i 65 908 mężczyzn. Gęstość  

zaludnienia wynosi 88 osób na 1 km2. 

W skład administracyjny Powiatu Częstochowskiego wchodzi 16 gmin, które obejmują  

2 gminy miejsko-wiejskie: Blachownia i Koniecpol oraz 14 gmin wiejskich: Dąbrowa Zielona, Janów, 

Kamienica Polska, Kłomnice (największa – 148 km²), Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów,  

Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza (najmniejsza – 20 km²). 

W każdej z 16 gmin funkcjonują OPS, w tym 14 Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,  

1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu oraz 1 Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Blachowni. 
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Powiat prowadzi trzy Domy Pomocy Społecznej (315 miejsc), w tym dwa Domy Pomocy 

Społecznej w Lelowie i w  Blachowni dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Dom Pomocy  

Społecznej w Turowie, który przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. 

Od 1 września 2020 r. instytucjonalna piecza zastępcza w Powiecie Częstochowskim  

realizowana jest przez 6 placówek opiekuńczo – wychowawczych (łącznie 84 miejsc) dla których 

wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną pełnią 2 Centra Administracyjne 

Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.  

W celu udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w ramach Powiatowe-

go Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie działa Punkt Interwencji Kryzysowej. W Punkcie In-

terwencji Kryzysowej mieszkańcy Powiatu Częstochowskiego, osoby doznające przemocy lub które 

znalazły się w  sytuacji kryzysowej mogą liczyć na wsparcie psychologa, prawnika i pracownika so-

cjalnego. Dyżury Punktu Interwencji Kryzysowej odbywają się 1, 2, 3, 4 wtorek miesiąca w wymia-

rze 3 godzin,  w godzinach od 16.00 do 19.00. W Powiecie Częstochowskim nie funkcjonuje Ośro-

dek Interwencji Kryzysowej. 
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Mapa powiatu częstochowskiego z jednostkami pomocy społecznej i pieczy zastępczej 
 
 
 
 



7 

 

IV. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM 
 

 
 Charakterystyka zjawiska przemocy Powiecie Częstochowskim 
 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Częstochowskim 
realizowane są przez: 

 samorząd powiatowy, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, 

 16 samorządów gminnych z terenu Powiatu Częstochowskiego, 

 16 ośrodków pomocy społecznej, 

 16 Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w każdej z 16 gmin, 

 Komendę Miejską Policji w Częstochowie z pięcioma Komisariatami Policji położonymi na  
terenie Powiatu Częstochowskiego (w: Olsztynie, Koniecpolu, Poczesnej, Kłomnicach i 
Blachowni), 

 Sądy Rejonowe w Częstochowie i Myszkowie, 

 Prokuratury Rejonowe w Częstochowie i Myszkowie,  

 organizacje pozarządowe. 
 

Dokonując analizy zjawiska przemocy w rodzinie  w Powiecie Częstochowskim posłużono się 
danymi statystycznymi zgromadzonymi przez ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu, które 
zostały udostępnione na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. 
 
Tabela 3.  Liczba założonych „Niebieskich Kart”  przez OPS-y  z terenu Powiatu  Częstochowskiego  

     w latach 2018 – 2020 
 

Nazwa OPS 2018 2019 2020 OGÓŁEM 

MOPS BLACHOWNIA 33 30 23 86 

MGOPS KONIECPOL 11 8 10 29 

GOPS DĄBROWA 
ZIELONA 

3 3 7 13 

GOPS JANÓW 15 11 9 35 

GOPS KAMIENICA 
POLSKA 

3 10 9 22 

GOPS KŁOMNICE 18 9 13 41 

GOPS KONOPISKA 25 21 21 67 

GOPS KRUSZYNA 4 7 1 12 

GOPS LELÓW 13 18 6 37 

GOPS MSTÓW 6 11 6 23 

GOPS MYKANÓW 17 17 11 45 

GOPS OLSZTYN 14 37 11 61 

GOPS POCZESNA 17 20 21 58 

GOPS PRZYRÓW 5 3 7 15 

GOPS RĘDZINY 10 8 10 28 

GOPS STARCZA 1 5 2 8 

RAZEM 580 
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Analizując dane przedstawione  w powyższej tabeli trudno jednoznacznie zdiagnozować tendencje 
dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie Częstochowskim. Spowodowane jest to 
zróżnicowaniem Powiatu m.in. pod względem liczby ludności poszczególnych gmin i wielkością ich 
obszaru. Z danych tabelarycznych wynika, że w jednym roku najwięcej niebieskich kart bo 33 
założono w Gminie Miejskiej Blachownia a najmniej – po 1 w Gminie Starcza i Gminie Kruszyna. 
Najwięcej „Niebieskich Kart” na przestrzeni lat 2018 – 2020 zostało założonych na terenie Gminy 
Miejskiej Blachownia – 86 a najmniej na terenie Gminy Starcza – 8 (najmniejsza z gmin Powiatu 
Częstochowskiego).  
Z przedstawionych danych wynika, że zjawisko przemocy w rodzinie w Powiecie Częstochowskim 
występuje i należy podejmować działania w kierunku jego zapobiegania i łagodzenia jego skutków.  
 
 

V. ANALIZA SWOT PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
 

  
Tabela 4. Analiza SWOT 
 

Mocne strony:   Słabe strony: 

 

 istniejące uregulowania prawne m.in. 
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie, Krajowy Program Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 
2021 

 kampanie społeczne z włączeniem me-
diów; 

 wzrost  świadomości społecznej, rosnąca 
liczba zgłoszeń przemocy w rodzinie; 

 funkcjonowanie interdyscyplinarnych 
zespołów ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie; 

 bardzo dobrze przygotowana meryto-
rycznie kadra pracująca z osobami dot-
kniętymi przemocą. 

 

 silne powiązanie zjawiska przemocy z in-
nymi dysfunkcjami np. ubóstwem, 
chorobami psychicznymi, uzależnieniem,  
brakiem umiejętnosci wychowawczych 
itp.   

 bierna postawa świadków przemocy; 

 niska świadomość społeczna na temat 
zjawiska przemocy, możliwości jej zapo-
biegania i aktywnego reagowania na po-
dejrzenie stosowania przemocy; 

 brak miejsc schronienia dla osób do-
znających przemocy. Brak ośrodka in-
terwencji kryzysowej. 
 

Szanse: Zagrożenia: 

 możliwość udziału przez osoby stosujące 
przemoc w rodzinie w programach ko-
rekcyjno-edukacyjnych; 

 zapewnienie  osobom doznającym 
przemocy wsparcia psychologa, prawni-
ka, pracownika socjalnego w ramach 
Punktu Interwencji Kryzysowej; 

 możliwość uczestnictwa w grupie wspar-
cia dla osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie; 

 współpraca ze wszystkimi podmiotami 

 dotkliwe skutki fizycznie i psychiczne 
stosowanie przemocy; 

 ograniczone  środki przeznaczane na 
walkę ze zjawiskiem przemocy; 

 ograniczona koordynacja działań 
poszczególnych służb; 

 epidemia COVID-19. 
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działającymi w obszarze prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie w tym 
z organizacjami pozarządowymi. 

  

  

 

VI. CELE  I KIERUNKI DZIAŁAŃ PROGRAMU  
 

CEL GŁÓWNY 
 

OGRANICZENIE SKALI ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE POWIATU 
CZĘSTOCHOWSKIEGO 

 
        CELE SZCZEGÓŁOWE I DZIAŁANIA 

 

 
Cele szczegółowe 

 

 
Działania 

 
Realizatorzy 

 
Partnerzy 

1. Profilaktyka i 
uwrażliwienie 
społeczeństwa na 
zjawisko 
przemocy w 
rodzinie 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Udzielanie 

wsparcia osobom 
dotkniętym 
przemocą w 

1.1.Opracowanie i rozpowszechnianie 
materiałów informacyjnych – 
ulotki/plakaty.  
 
 
 
 
 
 
1.2 Opracowanie i upowszechnianie 
artykułów o charakterze informacyjnymi 
edukacyjnym, w tym za pośrednictwem 
strony internetowej, lokalnych mediów. 
Upowszechnianie informacji o formach i 
możliwościach uzyskania wsparcia przez 
osoby doznające przemocy. 
 
  
 
1.3 Upowszechnianie edukacyjnych 
programów profilaktyki szkolnej 
 
 
 
 
2.1 Zapewnienie osobom 
poszkodowanym przemocą wsparcia: 
psychologicznego, prawnego i socjalnego 
w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej 

PCPR w 
Częstochowie, 
podmioty 
zewnętrzne 
 
 
 
 
 
PCPR w 
Częstochowie, 
podmioty 
zewnętrzne 
 
 
 
 
  
 
PCPR w 
Częstochowie, 
podmioty 
zewnętrzne 
 
 
PCPR w 
Częstochowie 
 
 

Samorząd 
powiatowy, 
samorządy 
gminne, 
ops-y, 
policja, szkoły, 
organizacje 
pozarządowe, 
lokalne media. 
Samorząd 
powiatowy, 
samorządy 
gminne, 
ops-y, 
policja, szkoły, 
organizacje 
pozarządowe, 
lokalne media. 
 
 szkoły, poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne 
 
 

 
- 

 
organizacje 
pozarządowe  
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rodzinie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zwiększenie 

skuteczności 
oddziaływań 
korekcyjno-
edukacyjnych 
wobec osób 
stosujących 
przemoc w 
rodzinie 

 
 
 
 
 

 
 
2.2 Tworzenie grup wsparcia, grup 
samopomocy dla osób doznających 
przemocy. 
 
 
2.3 Zapewnienie osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie  terapii 
psychologicznej 
 
2.4 Zapewnienie osobom dotkniętym 
przemocą schronienia 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Zapewnienie schronienia w rodzinnej 
i instytucjonalnej pieczy zastępczej 
dzieciom krzywdzonym w wyniku 
przemocy w rodzinie. Zapewnienie w 
pieczy zastępczej miejsc interwencyjnych.  
 
2.6 Wszczynanie procedury „Niebieskiej 
Karty” 
 
 
 
 
 
 
 
3.1  Opracowanie i realizacja Programu 
Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnego 
dla Osób Stosujących Przemoc w 
Rodzinie 
 
3.2 Szeroka współpraca z innymi podmi-
otami w celu rekrutacji osób stosujących 
przemocy w rodzinie do uczestnictwa w 
Programie Oddziaływań Korekcyjno-
Edukacyjnych, 
 
 
 
 

 
 
PCPR w 
Częstochowie 
 
 
 
PCPR w 
Częstochowie, 
podmioty 
zewnętrzne 
 
 
PCPR w 
Częstochowie, 
podmioty 
zewnętrzne 
 
 
 
PCPR w 
Częstochowie, 
 
 
 
 
PCPR w 
Częstochowie, 
podmioty 
zewnętrzne 
 
 
 
 
 
PCPR w 
Częstochowie 
 
 
 
PCPR w 
Częstochowie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
organizacje 
pozarządowe 
  
 
specjalistyczne 
ośrodki 
wsparcia dla 
ofiar przemocy 
w rodzinie w 
woj. śląskim, 
organizacje 
pozarządowe  
 
rodzinna  
i instytucjonalna 
piecza  
zastępcza  
 
 
ops-y, 
gminne zespoły 
interdyscyplin. 
ds. przeciwdz. 
przemocy w 
rodzinie, policja, 
szkoły, służba 
zdrowia 
 
 
- 
 
 
 
ops-y, komisa-
riaty policji, 
gminne komisje 
ds. ro-
związywania 
problemów al-
koholowych, 
kuratorzy, Sądy, 
prokuratury, 
parafie kościel-
ne, itp. 
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4. Integracja i 

aktywizacja 
środowiska i 
działań na rzecz 
budowania 
spójnego systemu 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
3.3 Udzielanie indywidualnego 
poradnictwa psychologicznego, w tym 
terapii osobom stosującym przemoc w 
rodzinie. Edukowanie w zakresie metod i 
sposobów radzenia sobie ze stresem, 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych i 
kryzysowych bez zachowań 
przemocowych 
 
3.4 Monitorowanie zachowań osób, 
które stosowały przemoc w rodzinie po 
ukończeniu oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych, terapii, treningów 
 
4.1 Tworzenie płaszczyzny do wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy 
podmiotami realizującymi zadania z 
zakresu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 
 
 
 
 
 
4.2 Prowadzenie stosownej 
korespondencji  w celu wymiany 
informacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Organizowanie interdyscyplinarnych 
spotkań, warsztatów i seminariów 
 
 
 

 
 
 
PCPR w 
Częstochowie 
 
 
 
 
 
 
 
PCPR w 
Częstochowie 
 
 
 
PCPR w 
Częstochowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCPR w 
Częstochowie,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCPR w 
Częstochowie, 
podmioty 
zewnętrzne 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ops-y, policja, 
kuratorzy 
  
 
 
Samorząd 
powiatowy, 
samorządy 
gminne,  
ops-y, kuratorzy, 
policja, Sądy, 
Prokuratury, 
przedst. 
zespołów 
interdyscyplin., 
organizacje 
pozarządowe.  
 
Samorząd 
powiatowy, 
samorządy 
gminne, 
organizacje 
pozarządowe,   
ops-y, kuratorzy, 
policja,Sądy, 
prokuratury, 
przedst. 
Zespołów 
interdyscyplin. 
 
Samorząd 
powiatowy, 
samorządy 
gminne, 
organizacje 
pozarządowe,   
ops-y, kuratorzy, 
policja, Sądy, 
Prokuratura,  
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VII. ADRESACI PROGRAMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. REALIZATORZY PROGRAMU 
 

Głównym realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. 
Realizacja założeń Programu zakłada jednak szeroko zakrojoną współpracę z wieloma instytucjami i 
organizacjami funkcjonującymi na terenie Powiatu Częstochowskiego: 

 samorządem powiatowym, 

 samorządami gminnymi, 

 ośrodkami pomocy społecznej, 

 Prokuraturą Rejonową w Częstochowie i Myszkowie, 

 Sądem Rodzinnym w Częstochowie i w Myszkowie, 

 Sądem Karnym w Częstochowie i w Myszkowie, 

 kuratorską służbą sądową, 

 Komendą Miejską Policji w Częstochowie i Komisariatami Policji położonymi na terenie 
Powiatu Częstochowskiego, 

 Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Częstochowie, 

 Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Koniecpolu, 

 gminnymi zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 lokalnymi mediami, 

 
 

PROGRAM 
PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE I 
OCHRONY OFIAR PRZEMOCY 

W RODZINIE W POWIECIE 
CZĘSTOCHOWSKIM   
 NA LATA 2021-2025 

ŚWIADKOWIE PRZEMOCY 

PRACOWNICY INSTYTUCJI I 
SŁUŻB zajmujących się 
udzielaniem wsparcia 

osobom doświadczającym 
przemocy 

OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE 
PRZEMOCY W RODZINIE: 
dzieci, współmałżonkowie 

lub partnerzy, osoby starsze, 
osoby niepełnosprawne 

OSOBY STOSUJĄCE 
PRZEMOC W RODZINIE 

  

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, 
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 
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 parafiami kościelnymi z terenu Powiatu Częstochowskiego, 

 szkołami, 

 organizacjami pozarządowymi. 
 

IX. ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI PROGRAMU  
 

1) Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy poprzez wzrost świadomości 

mieszkańców Powiatu Częstochowskiego w tym zakresie. 

2) Zmniejszenie liczby przypadków przemocy w rodzinie. 

3) Poprawa jakości i skuteczności usług  świadczonych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

4) Wzmocnienie dobrej praktyki efektywnej współpracy służb i instytucji podejmujących działania 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar w/w przemocy. 

5) Ograniczenie skutków indywidualnych i społecznych przemocy domowej. 

6) Ograniczenie społecznej tolerancji na zjawisko przemocy. 

7) Powszechny dostęp do nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego i z pomocy 

społecznej  dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

8) Zwiększenie liczby sprawców przemocy korzystających z profesjonalnej pomocy mającej na 

celu korygowanie postaw agresywnych i zwiększenie umiejętności opanowania własnych 

emocji. 

9) Promowanie prawidłowych zachowań oraz ograniczenie zjawiska przemocy wśród dzieci  

i młodzieży. 

 
X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 
 

1. Administracja rządowa (MRiPS, wojewoda). 

2. Samorząd powiatu. 

3. Samorządy gminne. 

4. Organizacje pozarządowe. 

5. Środki zewnętrzne, w tym środki strukturalne. 

6. Partnerzy działań. 

7. Inne. 

 

XI. EWALUACJA I MONITORING PROGRAMU 
 

Ocena i monitoring realizowanych działań odbywać się będzie na podstawie analizy stopnia 

osiągniętych celów. Koordynatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Częstochowie. Monitorowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Częstochowskim na lata 2021-2025 odbywać się będzie na 

podstawie sporządzanej sprawozdawczości z wykonywania zadań oraz analizy zbieranych informacji 

nt. realizacji kierunków działań ujętych w programie. Informacje te przedkładane będą Zarządowi 

Powiatu i Radzie Powiatu  w corocznym sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum 
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Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Ponadto informacja o zakresie udzielonej pomocy osobom 

doznającym przemocy i znajdującym się w sytuacji kryzysowej jest przedstawiana każdorazowo 

członkom Rady Powiatu na każdym posiedzeniu Rady. 

Na podstawie danych zebranych w ramach monitoringu, w razie potrzeby, dokonana zostanie 

ewaluacja celów i działań Programu. 


