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Wstęp  

       Od bardzo dawna zdawano sobie sprawę z tego, jak wielką rolę w życiu człowieka 

odgrywa dzieciństwo. Nikt nie rodzi się zły, dobry, o określonych cechach zachowania.  To 

wychowanie, tradycje i zwyczaje panujące w rodzinie decydują o tym, jakim człowiekiem 

stanie się dziecko. Najważniejsze są pierwsze lata jego dzieciństwa, miłość jaką  jest w tym 

czasie obdarzone, rozmowy i odpowiedzi na pytania. Dziecko oczekuje od rodziców mądrej 

pomocy, poważnego traktowania i  takiej atmosfery która pozwoli rozwijać mu się bez 

zakłóceń i zahamowań. Ale czy we wszystkich rodzinach panują  odpowiednie warunki 

poprzez które dziecko w przyszłości ze wzruszeniem wspominać będzie swoje dzieciństwo? 

Zdecydowanie nie! Z całą pewnością wskazuje na to bardzo duża liczba dzieci 

przebywających w domach dziecka, innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy też 

rodzinach zastępczych.   

 Głębokie zmiany społeczno-ekonomiczne dokonane w ostatnich latach nasiliły 

powstanie wielu określanych mianem „patologicznych”  zjawisk w społeczeństwie, a przede 

wszystkim w rodzinie, które dotykają dzieci i młodzież, odznaczając w ten sposób na ich 

życiu  swoje „piętno”.  Bardzo częstym zjawiskiem występującym w dzisiejszych czasach jest 

dysfunkcjonalność rodziny, przejawiająca się niedostatecznym wypełnianiem swoich funkcji, 

nie wywiązywaniem się z obowiązków względem swoich  dzieci, nieumiejętnością 

pomyślnego rozwiązywania  swoich problemów i sytuacji kryzysowych.  

 Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny  odbija się na życiu dziecka, prowadząc do zaburzeń 

w jego rozwoju fizycznym, intelektualnym, moralnym i osobowościowym  czego negatywnym 

skutkiem staje się nasilające się zjawisko demoralizacji  a także  przestępczości dzieci 

i  młodzieży. 

 W związku z powyższym  polityka społeczna wskazuje na potrzebę systemowych 

działań  w zakresie  wsparcia rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

mieszczących się w formule zintegrowanych, interdyscyplinarnych działań . 

      Przeważająca część rodziców  chce jak najlepiej dla swoich dzieci, ale nie wie jak 

to osiągnąć, nie umie poradzić sobie z różnymi problemami osobistymi i trudnościami 

wychowawczymi, co w efekcie negatywnie wpływa na rozwój oraz  zaburzenia zachowania 

dzieci. Należy pamiętać, że wszystkie dzieci – niezależnie od tego ile maja lat – potrzebują 

miłości, troski, uwagi oraz poczucia bezpieczeństwa i przynależności. 

 Aby dzieci mogły żyć w prawidłowo funkcjonujących rodzinach, w atmosferze 

akceptacji i otoczone miłością potrzebna jest współpraca wielu osób, grup społecznych 

i  instytucji wspierających  rodziny i dzieci, w tym chroniące je także przed negatywnymi 

zachowaniami rodziców i opiekunów. 

Niniejszy program adresowany jest do: 

- rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, 



- dzieci wychowujących się w rodzinach zagrożonych przemocą, 

- dzieci będących ofiarami przemocy w rodzinie, 

- przedstawicieli instytucji i służb wspierających dziecko i rodzinę oraz działających na 

rzecz przeciwdziałania przemocy domowej i które powzięły informację o wystąpieniu 

tej przemocy,  

- społeczności lokalnej. 

 

 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. wskazuje, że pomoc społeczna 

jest to ta dziedzina polityki społecznej państwa, której celem jest umożliwienie osobom                        

i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie same 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, czyniąc jednocześnie 

odpowiedzialnymi za organizację pomocy społecznej organy administracji rządowej                        

i samorządowej wszystkich szczebli. 

 Ustawa  uchwalona 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej została opracowana „Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony                

i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości 

i  zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla 

zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest 

podstawową komórka społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra 

wszystkich jej członków, a szczególnie dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla 

rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skuteczna 

ochrona dzieci i pomoc dla nich  może być osiągnięta”1 Ustawa ta stwierdza jednocześnie , 

że obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu 

terytorialnego, a także organach administracji rządowej. 

 Natomiast ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

oraz ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy          

w rodzinie oraz niektórych innych ustaw nakłada na samorząd powiatowy  między innymi 

obowiązek opracowania i realizacji programów służących działaniom profilaktycznym 

mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania        

i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie. Samorządy wszystkich szczebli, w tym samorząd 

powiatowy  powinny wspierać rodziny w działaniach na rzecz właściwego zabezpieczenia 

potrzeb dzieci, powinny tak kreować lokalna politykę społeczną i rodzinną, aby sprzyjała ona 

                                                           
1
   Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. nr 149, 

poz.887) 



zapewnieniu w możliwie maksymalnym zakresie odpowiednich warunków życia i rozwoju 

dziecka.  

 Program ten jest spójny z Programem przeciwdziałania  przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie  przyjęty do realizacji uchwałą nr XXIV/239/12 Rady 

Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2012 i będzie wspólnie z nim monitorowany, gdyż 

niektóre działania obu programów są ze sobą zbieżne. Program niniejszy może podlegać 

okresowym weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom związanym ze zmieniającymi się 

potrzebami społeczności powiatu i zmieniającymi się wymogami prawa. Ewaluacja poprzez 

analizę i interpretację danych ilościowych i jakościowych ma na celu ocenę realizacji 

programu, a uzyskane dane i informacje mogą posłużyć do dalszego planowania działań 

i  ich modyfikacji. 

 
2. Prawne uwarunkowania programu 
 

 Podstawą prawną opracowania  Programu jest przepis art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy 

o   przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).  

Odpowiedzialność w zakresie organizacji pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom a przede 

wszystkim ofiarom przemocy domowej w powiecie braniewskim spoczywa na Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie, które realizując zadania z zakresu pomocy społecznej między 

innymi oferuje pomoc ofiarom przemocy w zróżnicowanym zakresie, począwszy od pomocy 

doradczej i informacyjnej, po pomoc socjalną, prawną i psychologiczną. Zakres i forma 

udzielanej pomocy skupiają się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie. Aby nie doprowadzać do konieczności podejmowania 

interwencji w sytuacjach wystąpienia przemocy w rodzinie i aby niwelować tego skutki, 

należy zintensyfikować podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym.  

 Z powyższego wynika potrzeba skonstruowania i wdrożenia w życie programu 

profilaktycznego, który będzie mieć na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza  

w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku  

do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą. W związku z tym został opracowany  

cel główny i cele szczegółowe oraz działania podejmowane na terenie powiatu 

braniewskiego, które w efekcie powinny przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska 

przemocy w rodzinie, wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

w rodzinach zagrożonych przemocą. Największy efekt z podejmowanych działań widoczny 

będzie w sytuacji współpracy pomiędzy instytucjami, służbami społecznymi i podmiotami  

zaangażowanymi w realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 
 



3. Zasoby umo żliwiaj ące przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w powiecie 

braniewskim  

   

  Do zasobów umożliwiających przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie 

powiatu Braniewskiego  zalicza się służby, instytucje i organizacje funkcjonujące na jej 

obszarze lub obejmujące zasięgiem działania jej mieszkańców poprzez działalność na rzecz  

ofiar i sprawców tego zjawiska.  

  

Instytucje świadcz ące pomoc dla osób dotkni ętych przemoc ą w rodzinie  

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie  

2. Terenowe orodki pomocy społecznej w powiecie braniewskim.  

3. Punkt Interwencji Kryzysowej,  - Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodziezy 

prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie.  

4. Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie.  

6. Poradnie Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.  

7. Komenda Powiatowa Policji w Braniewie.  

8. Sąd Rejonowy w Braniewie.  

9. Prokuratura Rejonowa w Braniewie.  

10. Placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka, rodziny 

zastępcze. 

 

Ponadto z uwagi na nasilające się zjawisko przemocy domowej  sprawą priorytetową  

stało się przygotowanie i wspieranie kadry ośrodków pomocy społecznej do specjalistycznej 

pracy z rodzinami dotkniętymi ww. problemem, poprzez uczestnictwo w szkoleniach z jej 

zakresu. 

Udzielenie skutecznej pomocy w sytuacji przemocy domowej wymaga 

specjalistycznej i profesjonalnej pomocy. Poszczególne osoby przeżywają swoją sytuację 

w  bardzo zróżnicowany sposób. Niektóre odczuwają bunt i nienawiść wobec osoby 

krzywdzącej. Inne z kolei doświadczają nieuzasadnionego poczucia winy. Bardzo istotnym 

zadaniem jest jak najszybsze powstrzymanie przemocy  oraz wskazanie osób, środowisk 

i  instytucji, które mogą udzielić konkretnej pomocy w obliczu przemocy domowej (policja, 

pomoc społeczna, gmina, parafia). Ponadto bardzo ważne jest pomaganie osobom 

dotkniętym przemocą domową, by uwolniły się od fałszywych schematów myślenia oraz  od 

błędnych przekonań na temat cierpienia i zaburzonych więzi rodzinnych oraz szukanie 

długofalowych rozwiązań, obejmujących także pomoc wobec osoby, która używa przemocy.   



 

4. Cel główny programu   
 
Działania profilaktyczne i wspieraj ące rodziny zagro żonej przemoc ą domow ą 
 

 Podejmowanie działań profilaktycznych w celu udzielenia specjalistycznej 

pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod 

wychowawczych w   stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 

opracowano w celu zdiagnozowania skali zjawiska przemocy w rodzinie, zintegrowania 

działań profilaktycznych poszczególnych podmiotów realizujących zadania pomocy 

społecznej na rzecz dzieci i  rodzin jak również  wzrost bezpieczeństwa dzieci oraz ich 

ochrona przed krzywdzeniem. Diagnoza stanu istniejącego pozwala na zdefiniowanie 

i sformułowanie następujacych celów: 

• wzrost wiedzy i umiejetnosci wychowawczych, specjalistów pracujacych z dziećmi, 

młodzieżą, 

• zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy 

w rodzinie,  

• udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w tym będącej w sytuacji przemocy domowej,  

• pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 

i zagrożonych przemocą,  

• zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, 

• propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich.  

 

 



5. Zadania Programu 

 

Wzrost wiedzy i umiejetnosci wychowawczych specjali stów pracujacych  

z dziećmi 

- rozdystrybuowanie plakatów i ulotek  o treści  profilaktycznej 

 z informacją o prawidłowych wzorach życia rodzinnego oraz o przeciwdziałaniu 

przemocy, 

- edukacja specjalistów w obszarze Dziecko krzywdzone - diagnoza oraz formy 

pomocy.  

- pogłębianie i aktualizowanie wiedzy na temat przemocy, jej skutków, metod jej 

zapobiegania oraz terapii osób nią krzywdzonych wśród przedstawicieli instytucji 

niosących pomoc dziecku i rodzinie,  

- propagowanie przykładów „dobrych praktyk profilaktycznych” realizowanych 

w  powiecie braniewskim na rzecz dzieci zagrożonych przemocą domową. 

W   założenia programowe wpisuje się szereg inicjatyw realizowanych cyklicznie             

m. in. przez placówki oświatowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.  

 

Zwiększenie świadomo ści społecznej dotycz ącej zagro żeń płyn ących                       

z przemocy w rodzinie 

- prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców 

powiatu Braniewskiego w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie,  

- poszerzanie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie,  

- prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym skierowanych do 

rodziców.  

 

Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w tym b ędącej w sytuacji przemocy 

domowej 

- wspieranie rodzin, udzielanie ustawowej pomocy, w tym ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy socjalnej,  

- rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie,  

- wspieranie rodzin we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do prawidłowego 

funkcjonowania poprzez:  

• pracę socjalną,  

• poradnictwo rodzinne,  

• poradnictwo prawne,  

• poradnictwo psychologiczne,  



• poradnictwo pedagogiczne.  

 

Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opieku ńczo-wychowawczym  

i zagro żonym przemoc ą; 

- skoordynowana i kompleksowa pomoc ze strony wszystkich instytucji i organizacji 

działających na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie - udział w zespołach 

interdyscyplinarnych i grupach roboczych,  

- zapewnienie poradnictwa specjalistycznego w ramach działalności Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

- współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym, Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji, organizacjami 

pozarządowymi w zakresie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej.  

 

Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych; 

- rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin ze względu na różnorodność problemów 

 i potrzeb, zwłaszcza w zakresie prawidłowych metod wychowawczych,  

- wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych,  

- wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,  

- umożliwienie korzystania z porad socjalnych, prawnych, psychologicznych  

i socjalnych.  

 

Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i pos taw rodzicielskich; 

- realizowanie i wspieranie programów profilaktycznych i edukacyjnych wspierających 

wychowanie dzieci i młodzieży,  

- wspieranie inicjatyw służących budowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich,  

- propagowanie i inicjowanie działań przygotowujących do prawidłowego 

wychowywania dzieci,  

- wspieranie rodzin zagrożonych dysfunkcjami, 

- zapewnienie wsparcia dla rodziców mających problemy wychowawcze  

z dziećmi,  

- zapewnienie wsparcia dla dzieci mających problemy wychowawcze  

i edukacyjne, pomoc w korzystaniu z dziennych form opieki (świetlice 

socjoterapeutyczne), 

- modelowanie właściwych postaw rodzicielskich przejawiające się stosowaniem 

skutecznych metod wychowawczych z poszanowaniem godności osobistej każdego 

członka rodziny i rozwijających potencjał dziecka,  



- wzmacnianie kompetencji osobistych dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności 

unikania zagrożeń i oceny ryzyka poszczególnych zachowań, budowania 

partnerskich relacji z ludźmi (co zapobiega powielaniu wzorców stosowania przemocy 

w rodzinie), dokonywania adekwatnej samooceny w oparciu o własne zasoby 

i  dokonania ,  

 

6.  Adresaci programu:  

• Rodziny dotknięte przemocą: ofiary przemocy, sprawcy przemocy.  

• Rodziny niewydolne wychowawczo, niezaradne życiowo.  

• Dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym.  

• Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i niedostosowane społecznie.  

• Przedstawiciele instytucji, służb oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

pracujących na rzecz dzieci i rodzin.  

 

7. Realizatorzy Programu :  

Specjalistyczny program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie  

jest dokumentem o działaniu długofalowym. Będzie realizowany przez okres 6 lat we 

współpracy z lokalnymi samorządami,  instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami, które zajmują się zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym:     

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie 

• Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Braniewie 

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie 

• Placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu Powiatu Braniewskiego 

• Placówki oświatowe z terenu Powiatu Braniewskiego 

• Ośrodki  Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Braniewskiego 

• Komenda  Powiatowa Policji 

• Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 

 

8. Oczekiwane efekty realizacji programu: 

- zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy  

w rodzinie,  

- zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie, 

- podniesienie poziomu świadomości wśród mieszkańców powiatu Braniewskiego na 

temat zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie, 



- zapewnienie należytej opieki dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej, 

- poprawa funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej w pełnieniu swoich zadań,  

- wzmocnienie rodziny w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi,  

- rozwój wiedzy i umiejętności rodziców w prawidłowym funkcjonowaniu,  

- pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów wynikających z sytuacji kryzysowej, 

- koordynacja działań służb i organizacji działających na rzecz pomocy dziecku  

i rodzinie, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,  

- wzrost świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania wsparcia i pomocy 

ze strony instytucji i organizacji pozarządowych na ternie powiatu, 

- wzrost poczucia bezpieczeństwa osób zagrożonych przemocą.  

 

9. Monitoring 

 Ocenę realizacji Programu dokona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w   Braniewie, którą przedstawi w formie  sprawozdania końcowego  Zarządowi Powiatu 

Braniewskiego. Oceny realizacji poszczególnych działań Programu będzie dokonywana co 

roku w  sprawozdaniu Centrum z realizacji działań składanym corocznie Zarządowi Powiatu. 

 

10. Finansowanie programu: 

 Program będzie realizowany w ramach środków własnych oraz możliwości 

pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w ramach dotacji celowej, środków 

instytucji współuczestniczących oraz z pozabudżetowych środków pozyskiwanych  z różnych 

programów (krajowych, unijnych). Program ma charakter otwarty i może ulegać 

modyfikacjom w trakcie realizacji. 

 

 

 


