
                                                                                                 

UCHWAŁA NR XXXVIII/424/2021 r. 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

 

 

 

w sprawie przyjęcia  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Mieście Sulejówek na lata 2021 - 2025  

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.
1
)  w związku z art.  18 ust. 2 pkt. 15 ustawy   

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372, poz. 1834)  Rada Miasta 

Sulejówek  uchwala, co następuje:  

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

Przemocy w Rodzinie w Mieście Sulejówek na lata 2021 - 2025, który stanowi załącznik do 

uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Sulejówek.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący  

                                                                                   Rady Miasta Sulejówek  

 

 

                                                                                     Daniel Dąbrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 . Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2369,  w Dz. U. z 

2021 r., poz. 794, poz. 803. 



 

 

Uzasadnienie do uchwały  
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Mieście Sulejówek na lata 2021 - 2025  

 

 Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie  do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego  systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 

szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych 

kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 Załącznik do niniejszej uchwały  wypełnia obowiązek zapisany w w/w punkcie 1) art. 6 ust. 

2 i zakłada podjęcie  interdyscyplinarnych działań służących przeciwdziałaniu przemocy, ochronie i 

wsparciu osób doświadczających przemocy, profesjonalizacji kadr realizujących zadania w tym 

zakresie  z  podkreśleniem znaczenia profilaktyki i edukacji społecznej. Program ujmuje w ramy 

działania, określa cele, kierunki, sposoby, harmonogram, wskaźniki  realizacji oraz prognozy 

zmian.  

 Wszelkie działania zakładają ścisłą współpracę ze środowiskiem lokalnym, instytucjami 

oświatowymi, podmiotami ochrony zdrowia, sądami, Policją, organizacjami społecznymi, innymi 

podmiotami zajmującymi się problematyką przemocy w rodzinie.    
   Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Mieście Sulejówek na lata 2021 - 2025 ma charakter długofalowy i jest kontynuacją działań 
podjętych w ramach realizacji programu na lata 2017 - 2020 przyjętego uchwałą nr XLV/385/2017 
Rady Miasta Sulejówek w dniu 26 października 2017 r.  

 W tym stanie rzeczy, podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia Programu w treści załącznika 

do niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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WSTĘP 

Mówiąc o przemocy należy pamiętać, iż jest ona zjawiskiem, które występuje 

powszechnie w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym życiu, zakładzie pracy, 

szkole, środkach masowego przekazu i w rodzinie. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi 

konsekwencje niezmierne głębokie i szkodliwe. Daje o sobie znać w postaci zaburzeń 

emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Najbardziej jednak niepokojące 

jest to, że […] przemoc rodzi przemoc, tworząc swoistą spiralę przemocy, obejmującą coraz to 

nowe generacje pokoleń2.  

Zjawisko przemocy w rodzinie jest definiowane przez art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako: jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające dobra lub prawa osobiste członka rodziny lub 

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 i psychicznym,  

a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Niniejszy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Sulejówek na lata 

2021- 2025 powstał w oparciu o przepisy prawne, programy, aktualną diagnozę społeczną, a 

także  literaturę przedmiotu1. Dokument jest zbieżny z celami i kierunkami działań zawartymi 

w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sulejówek na lata 2021-2025. 

Podstawę prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

stanowią: 

a. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.); 

b. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021 

poz. 1249); 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119);   

d. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

e. Konwencja stambulska - Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 

przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 

2011 r. – ratyfikowana przez rząd polski w 2015 r.

                                                 
1 1 J. Wawrzyniak, (red.), Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, Łódź 2007. 
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1. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE  
 

1.1. Wstęp do analizy społecznej gminy Sulejówek (desk research) 

 

Według Banku Danych Lokalnych (GUS) Sulejówek miał w 2020 r. 19 951 mieszkańców, 

z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców 

wzrosła o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego 

wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców całej Polski. 

 
Wykres 1. Ludność gminy Sulejówek w latach 1995-2020 r. 

 

Źródło: BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl/ 

 

Sulejówek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi 

naturalnemu -0,86 na 1000 mieszkańców Sulejówka. W 2019 roku urodziło się 205 dzieci, w tym 

46,3% dziewczynek i 53,7% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek 

liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,92 i jest większy od średniej dla województwa 

oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. 

 

Wykres 2. Przyrost naturalny na 1000 ludności na terenie Sulejówka w latach 1995- 2020 

 

Źródło: BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl/ 

 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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Bezrobocie 

Bezrobocie rejestrowane w Sulejówku wynosiło w 2019 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 

5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla 

województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej 

Polski. 

 

1.2. Diagnoza dotycząca przemocy w rodzinie na terenie gminy Sulejówek 

 

Zjawisko przemocy w rodzinie na terenie Sulejówka zostało rozpoznane na podstawie 

danych statystycznych zebranych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sulejówku oraz na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego do Diagnozy 

Problemów Społecznych Miasta Sulejówek.  

W latach 2018- 2020 r. odnotowano statystyczny spadek liczby osób, wobec których 

istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. 

Tabela 1. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie na terenie 

Sulejówka w latach 2018 - 2020 

 

Liczba osób, wobec których 

istnieje podejrzenie, że są 

dotknięte przemocą 

rodzinie 

2018 2019 2020 

32 41 28 

Źródło: Dane od Miasta Sulejówek. 

 

Należy zauważyć, że w zdecydowanej większości formularzy jako sprawca został 

odnotowany mężczyzna: 

 2018 – 27 mężczyzn, 

 2019 – 27 mężczyzn, 

 2020 – 14 mężczyzn. 

Liczba sprawców kobiet w ciągu ostatnich 3 lat wynosiła: 

 2018 – 3 kobiety, 

 2019 r. – 7 kobiet, 

 2020 r. – 4 kobiety. 

Z zebranych informacji wynika, że w 2018 r. sporządzono, w ramach procedury „Niebieska 

karta” 28 nowych formularzy, w 2019 r. – 31, a w 2020 r. – 20. . Można zatem powiedzieć, że 

jest to istotny problem, który dotyczy wielu rodzin z terenu Sulejówka. Jednocześnie, spada 

liczba wszczynanych procedur „Niebieskiej karty”. 
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Tabela 2. Liczba wszczętych procedur „Niebieska Karta” z lat 2018 – 2020 

Liczba wszczętych 

procedur 

„Niebieskiej Karty” 

2018 2019 2020 

28 29 18 

Źródło: Dane od Miasta Sulejówek. 

 

Ofiarami przemocy domowej z terenu Sulejówka są przede wszystkim kobiety.  

Wśród ofiar wskazano także dzieci – najwięcej 13 osób w 2019 r., w tym 9 chłopców. 

 

Tabela 3. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej w latach 2018 – 2020 na terenie Sulejówka 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Kobiety 26 19 15 

Mężczyźni  2 12 4 

Dzieci 4 13 9 

Źródło: Dane od Miasta Sulejówka. 

 

 

Problem przemocy w Mieście Sulejówek z perspektywy dorosłych mieszkańców oraz 

uczniów szkół – dane (tabele, wykresy, wnioski)  w zakresie przemocy identyfikowanej przez 

mieszkańców zawiera oddzielny dokument pn. Diagnoza Problemów Społecznych Miasta 

Sulejówek, sporządzona w bieżącym roku.   

W badaniu do w/w diagnozy  łącznie wzięło udział 559 osób (157 mieszkańców, 

374 uczniów szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowej oraz 28 sprzedawców 

alkoholu.  

Problem przemocy z perspektywy dorosłych mieszkańców ( wybrane informacje z diagnozy): 

1. Ankietowani  za akty przemocy uznawali najczęściej: bicie (95,54%), grożenie, straszenie 

(93,63%), oraz całowanie bądź dotykanie wbrew woli (89,17%).  

2. 38,22% ankietowanych mieszkańców przyznało, iż było kiedykolwiek osobą doświadczającą 

przemocy, w tym byli ofiarami przemocy psychicznej (86,67%), fizycznej (58,33%) oraz 

zaniedbania (23,33%).  

3. Osobami stosującymi przemoc wobec w/w ankietowanych był najczęściej partner/partnerka 

(41,67%), mama (40,00%) oraz tata (33,33%). Dodatkowo respondenci wymienili inne osoby, 

takie jak: przełożony, nieznajomi,, osoby w Internecie, „koledzy”, „napastnik na ulicy”, były 

mąż, „osoba od której byłam zależna”, współpracownik. 
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4. Zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, iż nie zdarzyło im się stosować 

przemocy wobec drugiej osoby (71,34%). Jednak 28,66% osobom taka sytuacja się zdarzyła. 

Najczęściej była to przemoc fizyczna (66,67%) oraz przemoc psychiczna (47,92%).  

5. Ankietowani, którzy przyznali, że stosowali przemoc stosowali ją najczęściej wobec: dzieci 

(40,43%) oraz partnera lub partnerki (36,17%) oraz wobec innych osób, w tym wobec 

znajomych, osób obcych, koleżanek, współpracowników, czy też innych agresorów.  

6. Ankietowani odpowiadali również, że gdy dokonywali aktu przemocy na drugiej osobie 

nie byli pod wpływem żadnej substancji (91,30%), bądź byli odurzeni alkoholem (8,70%).  

7. Istotne jest, że 70,06% ankietowanych uważa, że nie istnieją okoliczności, które mogłyby 

usprawiedliwić tego typu zachowania. 24,84% ankietowanych twierdzi odwrotnie, a 5,10% 

nie ma wiedzy na ten temat.  

8. W zakresie znajomości danych kontaktowych  do instytucji pomocowych - 61,78% 

mieszkańców twierdzi, że nie są pewni czy znają konkretne dane kontaktowe lecz wiedzą, 

gdzie mogą znaleźć takie informacje w razie potrzeby, 12,10% osób zna dobrze dane 

kontaktowe i wie, gdzie szukać pomocy w razie doświadczania przemocy, 11,46% zna bardzo 

dobrze, i w każdej chwili wie, gdzie szukać pomocy. Pozostałe 14,65% mieszkańców 

przyznało, że nie mają pojęcia, gdzie mogą szukać pomocy i nie znają danych kontaktowych 

do tego typu placówek pomocowych.  

9. Mieszkańcy uznali, iż w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy najlepsze efekty 

przyniosą  warsztaty profilaktyczne dla dzieci (71,97%), filmy w telewizji i Internecie 

(57,32%), czy też wykłady/pogadanki (44,59%).  

 

Problem przemocy z perspektywy dzieci i młodzieży ( wybrane informacje z diagnozy): 

1. Młodzi respondenci jako akt przemocy klasyfikowali najczęściej: bicie (18,32% chłopców, 

16,36% dziewczynek), grożenie i straszenie (18,81% chłopców, 15,42% dziewczynek), czy też 

zmuszanie do oddawania pieniędzy (10,89% chłopców, 10,75% dziewczynek).  

2. 41,06% chłopców oraz 34,53% dziewczynek przyznało, iż doświadczyło kiedykolwiek 

przemocy.  

3. Wobec uczniów płci męskiej, przemoc najczęściej stosowali koledzy ze szkoły (41,03%), 

a także brat (15,38%) oraz znajomi (12,82%). Dziewczynki również przyznały, że najczęściej 

doznawały przemocy od szkolnych kolegów (37,61%) i znajomych (17,09%). Młodzi 

mieszkańcy wskazali również w odpowiedzi „inne osoby, jakie?” (19,23% chłopców, 12,82% 

dziewczynek) na przemoc pochodzącą od nauczycieli, nieznajomych, przyjaciół, starszych 

kolegów ze szkoły oraz wrogów.  
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4. Uczniowie (73,02%) oraz uczennice (54,08%) twierdzą w większości, że osoby, które 

stosowały wobec nich przemoc nie, były pod wpływem żadnej substancji oraz, że nie mają 

takich informacji (19,05% chłopców, 17,35% dziewczynek). 

5. 21,19% chłopców oraz 17,49% dziewczynek uważa, że zdarzają się sytuacje przemocy 

pomiędzy uczniami. 

6. 25,83% ankietowanych uczniów  oraz 16,14% uczennic przyznało, że zdarzały się sytuacje, 

gdzie stosowali oni przemoc wobec innych, w tym  wobec rówieśników (57,14% chłopców, 

49,09% dziewczynek) i rodzeństwa (22,45% chłopców, 30,91% dziewczynek) oraz innych 

osób, w tym wobec nauczycieli, przyjaciół, czy też w samoobronie.  

7. Młodzi respondenci w przypadku doświadczania przemocy najczęściej zgłosiliby się o pomoc 

do: rodziny (16,17% chłopców, 15,34% dziewczynek), pedagoga szkolnego (12,94% 

chłopców, 11,09% dziewczynek), zaufanego nauczyciela (11,05% chłopców, 12,94% 

dziewczynek) na Policję (12,94% chłopców, 8,69% dziewczynek), czy też do 

kolegów/koleżanek (8,09% chłopców, 9,43% dziewczynek).  

8. Wśród najciekawszych zajęć profilaktycznych uczniowie wymienili: pogadanki 

z wychowawcą, zajęcia warsztatowe z psychologiem, pedagogiem lub innym specjalistą, 

zajęcia z przedstawicielem Policji oraz spektakle lub musicale profilaktyczne. 

 

Wnioski i rekomendacje - w odpowiedzi na badania ankietowe - zawiera  Diagnoza Problemów 

 

2. Analiza SWOT 
Głównym narzędziem oceny uwarunkowań jest analiza SWOT. Jest to metoda służąca do 

badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza. Analiza SWOT oparta jest na prostym 

schemacie klasyfikacyjnym, w którym czynniki wpływające dzielimy na: 

1. wewnętrzne pozytywne – mocne strony (Strengths), 

2. wewnętrzne negatywne – słabe strony (Weeknesses), 

3. zewnętrzne pozytywne – szanse (Opportunities), 

4. zewnętrzne negatywne – zagrożenia (Threats). 

Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na określenie siły i słabości gminy 

w zakresie analizowanych sfer społecznych. Silny potencjał to baza umożliwiająca budowanie 

strategii, słabości to problemy i ograniczenia do pokonania. Zagrożenia to ostrzeżenie przed 

niepożądanym rozwojem warunków zewnętrznych, szanse to wsparcie 

i inspiracje dla lokalnej polityki społecznej. 
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ANALIZA SWOT  

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

 

- dobrze przygotowana kadra,  gotowa do podnoszenia kwalifikacji, 

- kampanie społeczne: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, 

- zjawisko nagłaśniane przez media, 

- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- znajomość środowiska, 

- współpraca służb takich jak: policja, MOPS w Sulejówku, Zespół 

Interdyscyplinarny, placówki oświatowe 

- podejmowania działania w zakresie „Niebieskiej Karty”. 

 

- niewystarczający dostęp do psychologa i pedagoga, 

- niski budżet do zagospodarowania na cele edukacji, pomocy 

społecznej, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- zjawisko przemocy w rodzinie jest silnie zakorzenione  

w obyczajowości, 

- niewystarczająca liczba specjalistów do pracy z rodziną, 

- małe zainteresowanie programami korekcyjno-edukacyjnymi dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- wzrost świadomości społecznej  w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

- pozyskiwanie środków na edukację dla dorosłych, 

- zmiany prawne umożliwiające skuteczne formy niesienia pomocy 

rodzinom zagrożonym przemocą domową, 

- stale kształcąca się kadra służb działających na rzecz rodzin, 

- rosnąca liczba wolontariuszy wspierających rodziny, w których 

występuje przemoc, 

- wzrost zachowań ryzykownych  wśród dzieci i młodzieży, w tym 

przemocy, 

- bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu własnych 

problemów, 

- brak gwarancji bezpieczeństwa osób doświadczających 

przemocy, 

- poczucie bezkarności u osób stosujących przemoc. 

 

Źródło: Opracowanie własne 



 

3. CZĘŚĆ PROGRAMOWA 
 

3.1. Cel główny Programu, cele szczegółowe i ich realizacja 

3.1.1. Cel główny  

 

Sformułowano cel główny Programu: 

 

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie na terenie Sulejówka i 

skuteczne rozwiązywanie problemów z nim związanych. 

 

Jest to kontynuacja programu z lat 2017- 2020. Cel ten jest spójny ze Strategią Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Sulejówek na lata 2021- 2027.  

3.1.2. Cele szczegółowe i ich realizacja 

 

Wyróżniono następujące cele szczegółowe Programu: 

 

1. Rozwój współpracy w zakresie budowy spójnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

2. Podnoszenie świadomości społeczeństwa gminy w zakresie skali i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

3. Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc 

4. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 



 

Cel szczegółowy 1: Rozwój współpracy w zakresie budowy spójnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

LP. DZIAŁANIA / ZADANIA 
HARMONOGRAM 

REALIZACJI 
NAKŁADY 

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ 

MINIMUM REALIZACYJNE 
ŹRÓDŁA DANYCH 

1. 

Systematyczne monitorowanie zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie gminy; 

włączanie w tą działalność społeczności 

lokalnej. 

2021 – 2025 

Budżet Miasta budżet 

powiatu, fundusze 

pomocowe, budżet państwa 

 liczba działań, 

 liczba szkoleń 

interdyscyplinarnych, 

 liczba przeszkolonych 

osób, 

Zespół Interdyscyplinarny, 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Sulejówku, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sulejówku, 

szkoły, policja, placówki 

ochrony zdrowia, organizacje 

pozarządowe, kuratorzy 

sądowi 

2. 
Analiza istniejącej infrastruktury 

pomagającym ofiarom przemocy w rodzinie 

3 
Analiza skuteczności pomocy udzielanej 

rodzinom dotkniętym przemocą. 

4 

Współpraca i przepływ informacji 

pomiędzy placówkami oświatowymi, 

jednostkami pomocy społecznej, Miejską 

Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, placówkami ochrony 

zdrowia, policją, organizacjami 

pozarządowymi. Prowadzenie wspólnych 

działań o charakterze profilaktyczno- 

edukacyjnym. Podniesienie kompetencji 

Kadr.  
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Cel szczegółowy 2: Podnoszenie świadomości społeczeństwa gminy w zakresie skali i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

LP. DZIAŁANIA / ZADANIA 
HARMONOGRAM 

REALIZACJI 
NAKŁADY 

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ 

MINIMUM REALIZACYJNE 
ŹRÓDŁA DANYCH 

1 

Przygotowanie i udostępnianie materiałów o 

charakterze informacyjnym i edukacyjnym 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie na terenie Miasta Sulejówek. 

2021 – 2025 

Budżet Miasta, fundusze 

pomocowe, budżet państwa 

liczba rozpowszechnionych 

plakatów, ulotek, broszur oraz 

innych materiałów 

informacyjnych, edukacyjnych 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sulejówku, 

Urząd Miejski w Sulejówku, 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, organizacje 

pozarządowe, placówki 

oświatowe 

 

2. 

Ułatwienie dostępu do podstawowych 

informacji z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na terenie Sulejówka. 

Budżet Miasta , fundusze 

pomocowe, budżet państwa 
Liczba inicjatyw 

3 

Prowadzenie tablic informacyjnych w 

Urzędzie Miejskim w Sulejówku, Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku 

oraz placówkach ochrony zdrowia, a także 

placówkach oświatowych. . 

Budżet Miasta Liczba inicjatyw 

4 

Publikowanie na stronie internetowej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sulejówku oraz Urzędzie Miejskim w 

Sulejówku informacji o lokalnym systemie 

pomocy i wsparcia osób uwikłanych  w 

zjawisko przemocy domowej, 

Budżet Miasta 

liczba osób odwiedzających 

stronę internetową Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sulejówku oraz Urzędu 

Miejskiego w Sulejówku 
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5 

Prowadzenie przez placówki oświatowe 

działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

agresji rówieśniczej.  

Budżet Miasta, fundusze 

pomocowe 

 liczba programów 

profilaktycznych,  

 liczba inicjatyw, 

 liczba osób objętych 

programami 

6 

Rozpowszechnianie  w  lokalnym  

środowisku  informacji  o  programach  

korekcyjno-edukacyjnych,  informowanie o 

konsekwencjach stosowania przemocy.  

Budżet Miasta, 

budżet powiatu 

 liczba sprawców 

przemocy objętych 

programem korekcyjno-

edukacyjnym, 

 liczba osób kończących 

udział 

w programie korekcyjno-

edukacyjnym, 

 liczba zatrzymanych 

sprawców przemocy 
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Cel szczegółowy 3: Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc 

 

LP. DZIAŁANIA / ZADANIA 
HARMONOGRAM 

REALIZACJI 
NAKŁADY 

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ 

MINIMUM REALIZACYJNE 
ŹRÓDŁA DANYCH 

1 

Zwiększenie liczby specjalistów 

przygotowanych do skutecznego 

zajmowania się problematyką 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

na terenie Sulejówka. 

2021 – 2025 

Budżet gminy, fundusze 

pomocowe, budżet 

państwowe 

 

Liczba udzielonych informacji, 

porad i konsultacji 

Urząd Miasta Sulejówek, 

Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Sulejówku, 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Komisariat 

Policji 

2 

Rozszerzenie działalności  Punktu 

Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie 

problematyki  przemocy w rodzinie na 

terenie Sulejówka. 

Liczba inicjatyw 

3 

Wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty” 

na terenie Sulejówka. 

 

 

 

liczba założonych „Niebieskich 

Kart” 
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4 
Budowanie skutecznych form pomocy dla 

ofiar przemocy w rodzinie 
Liczba inicjatyw 

5 

Zwiększenie  skuteczności  i  dostępności  

terapii  dla  osób  doznających  przemocy 

w rodzinie, 

Liczba inicjatyw 

6 

Nawiązywanie  i  utrwalanie  współpracy   

z  przedstawicielami  poszczególnych  służb 

i instytucji, 

 Liczba inicjatyw 

 Liczba szkoleń 

 Liczba przeszkolonych 

osób 
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Cel szczegółowy 4: Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

LP. DZIAŁANIA / ZADANIA 
HARMONOGRAM 

REALIZACJI 
NAKŁADY 

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ 

MINIMUM REALIZACYJNE 
ŹRÓDŁA DANYCH 

1 

Prowadzenie pracy socjalnej z 

indywidualnymi przypadkami w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 

terenie Sulejówka. 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 
Budżet Miasta, fundusze 

pomocowe, budżet państwa, 

budżet powiatu 

 

 

 

 

 

liczba osób, którym udzielono 

porad 

- Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sulejówku 

- Placówki powołane do 

zapewnienia pomocy w 

specjalistycznym ośrodku 

wsparcia dla ofiar przemocy, 

m. in.: Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej (w tym 

Poradnictwo telefoniczne na 

rzecz ofiar przemocy w 

rodzinie, m. in.: 

Ogólnopolskie Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia”: tel.  

22 668 70 00. Telefon 

zaufania dla dzieci  

i młodzieży: tel. 116 111. 

2 

Zwiększenie dostępu ofiar przemocy do 

pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej 

pedagogicznej, a także instytucjonalnej na 

terenie Sulejówka. 
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4. SYSTEM ZARZĄDZANIA I AKTUALIZACJI PROGRAMEM 

 

ADRESACI PROGRAMU 

 

Program przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Sulejówek,  

a w szczególności: 

 rodzin i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy, 

 rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy, 

 świadków przemocy, 

 osób stosujących przemoc, 

 sprawców przemocy, 

 realizatorów Programu działających w ramach tworzonego Miejskiego Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Przedstawiony Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar 

Przemocy w Rodzinie obejmuje Miasto Sulejówek, na terenie, której działają: 

 Zespół Interdyscyplinarny – w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku, Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony Zdrowia, Organizacji 

Pozarządowych, Sądu (kuratorzy sądowi), 

 Grupy robocze, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, 

 Placówki ochrony zdrowia, 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku, 

 Placówki Oświatowe, 

 Psycholodzy i specjaliści Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.  

 

Współpraca: 

 Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim – kuratorzy sądowi, 

 Komisariat Policji, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, 

 Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim, 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim. 
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ZARZĄDZANIE PROGRAMEM 

Cele określone w Programie wynikają z przeprowadzonej analizy sytuacji diagnozy 

potrzeb w zakresie problematyki przemocy domowej. Sprawne funkcjonowanie gminnego 

systemu przeciwdziałania oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie zakłada koordynację  

i spójność działań, w tym dobry przepływ informacji między partnerami – jednostką pomocy 

społecznej, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policją, instytucjami oświaty, kultury, 

sportu, organizacjami pozarządowymi i innymi zajmującymi się przemocą w rodzinie. 

Pełna realizacja wyznaczonych celów jest uzależniona od stopnia zaangażowania tych 

podmiotów w stworzeniu systemu uniemożliwiającego rodzinie uzyskanie specjalistycznego 

wsparcia i niezbędnej pomocy, by sama stawała się niezależna, wydolna i zaradna. 

Przy opracowaniu Programu dokonano wszechstronnej oceny zewnętrznych  

i wewnętrznych czynników określających kondycję bieżącą i potencjał rozwojowy w kontekście 

przewidywanych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, stosując analizę SWOT, 

określając możliwości Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025. 

Program realizowany będzie przez Zespół Interdyscyplinarny Miasta Sulejówek 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sulejówku. 

Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będzie 

zarządzany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sulejówku. Program monitorowany będzie przez Zespól Interdyscyplinarny  

w Sulejówku.  

Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu  

o sprawozdawczość, która dotyczyć będzie danych uzyskanych na koniec każdego roku 

realizacji Programu, tj.: 

 instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie, 

 form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

 form działań kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie. 

Wskaźnikami ewaluacji będą: 

 liczba interwencji domowych, w tym z powodu przemocy w rodzinie, 

 liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej, 

 liczba sprawców przemocy domowej, 

 liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu, 

 liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”. 

Do 31 marca każdego roku, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek, 
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przedkłada Burmistrzowi sprawozdanie z realizacji niniejszego Programu.  

Ewaluacja Programu pozwoli na: 

 dostosowanie form wsparcia do potrzeb i problemów istniejących w Mieście 

Sulejówek, 

 zwiększenie dostępności działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Ewaluację Programu prowadzić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sulejówku we współpracy z wszystkimi instytucjami realizującymi Program. 

 

Zakłada się, że realizacja Programu w latach 2021-2025 przyczyni się do: 

 pogłębienia wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej, 

 zmiany postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie, 

 udzielania profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

 ochrony ofiar przemocy poprzez wsparcie prawne i psychologiczne, 

 usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, 

 systematycznej edukacji środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie poprzez 

rozpowszechnianie ulotek, plakatów, broszury, a także zamieszczanie informacji na 

stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku oraz Urzędu 

Miejskiego w Sulejówku, 

 zwiększenia zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy, 

 zbudowania systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym 

przemocą oraz edukacji sprawców przemocy, 

 spadku liczby przypadków przemocy w rodzinie. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Zakłada się finansowanie realizacji Programu  przede wszystkim ze środków: 

 budżetu Miasta Sulejówek, w tym przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

 własnych podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy, 

 w ramach dotacji lub grantów, 

 z Unii Europejskiej, 

 innych, wyżej nie wymienionych.  
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