UCHWAŁA NR XXIX/394/2020
RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Gniezna na lata 2021-2023.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j.
Dz. U.
z 2020 r.
poz. 713)
w zw.
z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia
29 lipca
2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218), Rada Miasta Gniezna uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwala
się
Gminny
Program
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Gniezna na lata 2021-2023, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miasta Gniezna
Michał Glejzer
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Wprowadzenie
Rodzina jest podstawową komórką społeczną, odpowiedzialną za kształtowanie
jednostki i stanowiącą podstawowe środowisko życia. Więzi pomiędzy
poszczególnymi członkami rodziny winny być trwałe i opierać się na wzajemnym
zaufaniu oraz poczuciu bezpieczeństwa.
Obecne warunki gospodarcze, ekonomiczne, zawodowe, społeczne wywierają
ogromny wpływ na funkcjonowanie współczesnej rodziny. Trudna sytuacja
finansowa, zanik relacji, czy wymagania na rynku pracy stają się coraz częściej
przyczyną stresu, depresji, załamań, osłabienia więzi rodzinnych. Skutkuje to
negatywnymi zjawiskami i zachowaniami, do których należy przemoc w rodzinie.
Przemoc dotyka wszystkich członków rodziny: dotyczy dzieci, młodzieży i osób
dorosłych. Jej doświadczenie odciska swe piętno na całym życiu, burząc wiarę we
własne możliwości, zmieniając postrzeganie świata, w tym wartości małżeństwa
i rodziny, rozumienie powołania do budowania kultury wspólnoty i miłości.
Zjawisko przemocy jest trudne do ujawnienia, osoby jej doznające często boją się
o tym mówić, wstydzą, nie wierzą w skuteczność podejmowanych na ich rzecz
działań. Niezbędne jest zatem podejmowanie działań zmierzających do ich
ochrony.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na
samorząd obowiązek stworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w szczególności poprzez:
1. opracowanie i realizację 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.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta Gniezna na lata 2021-2023 jest kontynuacją celów
określonych w programie realizowanym w latach poprzednich, przy jednoczesnym
uwzględnieniu aktualnej rzeczywistości oraz nowych zadań, wynikających z analizy
potrzeb w tym zakresie. Zakłada spójność działań podejmowanych przez
specjalistów, jednostki Urzędu Miasta Gniezna oraz placówki działające w obszarze
pomocy społecznej, zorientowanych na profilaktykę, edukację, korekcję
i interwencję. Ich współpraca powinna w perspektywie czasowej zaowocować
profesjonalizacją i podniesieniem skuteczności, a tym samym wzmocnieniem
poczucia
bezpieczeństwa
społecznego,
ograniczeniem
zagrożenia
oraz
stworzeniem
adekwatnego
systemu
wsparcia,
dedykowanemu
osobom
doświadczającym przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym.
3
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I. Podstawy prawne Programu
Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997,
Nr 78 poz. 483 ze zm.);
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821);
• Ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.);
• Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz.1876 ze zm.);
• Ustawa z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r.
Nr 209 poz. 1245).
Program jest skorelowany z następującymi Programami gminnymi:
• Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta
Gniezna na lata 2014 – 2022;
• Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2021;
• Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023.

II. Przemoc w ujęciu definicyjnym
Definicja przemocy
Przemoc w rodzinie – jednorazowe lub 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 przemocą1.
Przemoc w rodzinie jest działaniem przeciwko członkowi rodziny zamierzonym
i wykorzystującym przewagę sił, które narusza prawa i dobra osobiste. Charakteryzuje
się ona tym, że:
• jest intencjonalna – to zamierzone działanie człowieka, mające na celu
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary;
• siły są nierównomierne – jedna ze stron ma przewagę nad drugą; ofiara jest
słabsza, a sprawca silniejszy;
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, t. j. Dz.U.2020.218, [dostęp
25.09.2020 r.].
1
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•
•

narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystując przewagę siły narusza
podstawowe prawa ofiary;
powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne
szkody; doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność
do samoobrony2.

Rodzaje przemocy
Przemoc fizyczna – agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, które
prowadzi do bólu oraz fizycznych obrażeń; wyróżnia się tu w szczególności:
popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie,
szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami,
ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie ciała substancjami żrącymi,
użycie broni, nieudzielenie koniecznej pomocy itp.;
Przemoc psychiczna – zachowania agresywne mające charakter poniżający lub
budzący poczucie zagrożenia, wywołujące emocjonalny ból lub cierpienie;
wyróżniane są tu zachowania takie, jak: wyśmiewanie poglądów, religii,
pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć,
zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja
społeczna, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, stosowanie
gróźb itp.;
Przemoc seksualna – polega na wymuszeniu niechcianych przez ofiarę zachowań
w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy; wyróżnia się tutaj zachowania
takie, jak: wymuszanie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych i niechcianych
praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy
współżycia seksualnego, krytyka zachowań seksualnych, przymuszanie do oglądania
pornografii;
Przemoc ekonomiczna – zachowania mające na celu uniemożliwienie bądź
utrudnienie dostępu do środków finansowych, prowadzące do częściowego lub
całkowitego uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy; wyróżnia się tutaj
zachowania takie, jak: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia
pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny;
Zaniedbanie – niezaspokajanie podstawowych potrzeb egzystencjalnych oraz
świadome nieudzielanie pomocy w sytuacjach trudnych, w potrzebie. Przejawia się
w niedostarczaniu odpowiedniej ilości pożywienia, braku dbałości o higienę,
niezapewnieniu odpowiedniego ubioru, w braku dbałości o zdrowie3.
Pomimo wyodrębnienia w literaturze poszczególnych rodzajów przemocy, są one
ściśle powiązane ze sobą i wywierają wpływ na rodzinę jako całość, ale też na
każdego z jej członków postrzeganego indywidualnie.

Przemoc, definicje, https://www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-oprzemocy/definicje/3987-przemoc-w-rodzinie-definicja, [dostęp 25.09.2020 r.].
3 Rodzaje przemocy, definicje, http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/8-rodzajprzemocy, [dostęp 25.09.2020 r.].
2
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Fazy cyklu przemocy
Faza narastania napięcia
W tej fazie sprawca przemocy jest napięty i stale poirytowany. Każdy drobiazg
wywołuje jego złość, często robi awanturę, zaczyna więcej pić, przyjmować
narkotyki lub inne substancje zmieniające świadomość. Może poniżać członków
rodziny, poprawiając swoje samopoczucie. Prowokuje kłótnie i staje się coraz
bardziej niebezpieczny. Sprawia wrażenie, że nie panuje nad swoim gniewem.
Najbliżsi starają się jakoś opanować sytuację – uspokajają go, spełniają wszystkie
zachcianki, wywiązują się ze wszystkich obowiązków. Często przepraszają sprawcę.
Ciągle zastanawiają się nad tym, co mogą zrobić, aby poprawić mu humor, uczynić
go szczęśliwym i powstrzymać przed wyrządzeniem krzywdy. Niektóre ofiary w tej
fazie mają różne dolegliwości fizyczne, jak bóle żołądka, bóle głowy, bezsenność,
utratę apetytu. Inne wpadają w apatię, tracą energię do życia lub stają się
niespokojne i pobudliwe nerwowo. Jest to wynik narastania napięcia, które po
pewnym czasie staje się nie do zniesienia. Zdarza się, że ofiara wywołuje w końcu
awanturę, żeby „mieć to już za sobą”.
Faza gwałtownej przemocy
W tej fazie sprawca staje się gwałtowny. Wpada w szał i wyładowuje się. Eksplozję
wywołuje zazwyczaj jakiś drobiazg, np. lekkie opóźnienie posiłku. Skutki użytej
przemocy mogą być różne – podbite oko, połamane kości, obrażenia wewnętrzne,
poronienie, śmierć. Ofiara stara się zrobić wszystko, żeby uspokoić sprawcę i ochronić
siebie. Zazwyczaj, niezależnie od tego jak bardzo się stara, wściekłość sprawcy
narasta coraz bardziej. Występuje poczucie bezradności, bo ani przekonywanie
sprawcy, ani bycie miłym, ani unikanie, ani bierne poddawanie się mu nie pomaga
i nie łagodzi jego gniewu. Po zakończeniu wybuchu przemocy, ofiara jest w stanie
szoku. Nie może uwierzyć, że to się naprawdę stało, odczuwa wstyd i przerażenie
oraz jest oszołomiona. Staje się apatyczna, traci ochotę do życia, odczuwa złość
i bezradność.
Faza miodowego miesiąca
Gdy sprawca wyładował już swoją złość i wie, że posunął się za daleko, nagle staje
się inną osobą. Szczerze żałuje za to, co zrobił, okazuje skruchę i obiecuje, że to się
nigdy nie powtórzy. Stara się znaleźć jakieś wytłumaczenie dla tego, co zrobił
i przekonuje ofiarę, że to był jednorazowy, wyjątkowy incydent, który już się nigdy nie
zdarzy. Sprawca okazuje ciepło i miłość. Staje się znowu podobny do tego, jaki był
na początku znajomości. Przynosi kwiaty, prezenty, zachowuje się jakby przemoc
nigdy nie miała miejsca. Rozmawia z ofiarą, dzieli się swoimi przeżyciami, obiecuje,
że nigdy już jej nie skrzywdzi. Dba o ofiarę, spędza z nią czas i utrzymuje bardzo
satysfakcjonujące kontakty seksualne. Sprawca i ofiara zachowują się jak świeżo
zakochana para. Ofiara zaczyna wierzyć w to, że partner się zmienił. Czuje się
kochana, myśli, że jest ważna i znowu kocha. Spełniają się marzenia o cudownej
miłości, ofiara odczuwa bliskość i zespolenie z partnerem. Życie we dwoje wydaje się
piękne i pełne nadziei. Ale faza miodowego miesiąca przemija i wraca faza
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narastania napięcia. Zatrzymuje ona ofiarę w cyklu przemocy, bo łatwo pod jej
wpływem zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch faz. Prawdziwe zagrożenie,
jakie niesie ze sobą faza miodowego miesiąca jest związane z tym, że przemoc
w następnym cyklu jest zazwyczaj gwałtowniejsza4.
Należy pamiętać, że przemoc ma charakter narastający, a każdy kolejny cykl jest
coraz bardziej agresywny i zagrażający zdrowiu oraz życiu osób. Istotne zatem dla
tematu jest jak najszybsze zdiagnozowanie problemu oraz profesjonalna pomoc
osobom jej doświadczających.

III. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie
Biorąc pod uwagę fakt, iż wiele przypadków przemocy w rodzinie nie zostaje
ujawnionych, można jedynie szacować skalę analizowanego problemu. Istotne
znaczenie dla realizacji tego zadania mają badania zarówno ogólnopolskie, jak
i lokalne. Niezbędne ku temu dane pochodzą głównie od instytucji, które zajmują się
problemem przemocy, a także z badań ankietowych, pozwalających na
uogólnienia wyników na populację mieszkańców Miasta Gniezna.
3.1. Dane dotyczące problemu przemocy w rodzinie w skali ogólnopolskiej
Analizując dane statystyczne udostępnione przez Komendę Główną Policji należy
stwierdzić, że w 2019 roku nastąpiło nasilenie zjawiska przemocy w rodzinie. Świadczy
o tym fakt, iż funkcjonariusze policji wypełnili większą liczbę formularzy „Niebieska
Karta A” (74.313 formularzy) w porównaniu do roku 2018 (73.153 formularze). Ich
liczba w roku 2017 była jednak większa (75.662 formularze).
Wykres 1. Liczba formularzy „Niebieska Karta A” wypełnionych przez Policję w latach
2017-2019
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Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html, [dostęp
25.09.2020 r.].

Fazy przemocy w rodzinie, https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-wrodzinie/312141,Fazy-przemocy-w-rodzinie.html, [dostęp 27.09.2020 r.].
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Z posiadanych przez Policję danych wynika, że w 2019 roku nastąpił wzrost liczby
przypadków przemocy w rodzinie. Odnotowano 166.102 sytuacje, dotyczące
poszczególnych rodzajów przemocy, co w porównaniu do poprzedniego roku dało
wzrost o 6.805 przypadków, natomiast w stosunku do 2017 roku wzrost o 332 sytuacje.
Wykres 2. Liczba przypadków przemocy odnotowanych przez Policję w latach 2017-2019
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Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html, [dostęp
25.09.2020 r.].

Dane Komendy Głównej Policji wskazują, że najczęściej stosowanym w skali
ogólnopolskiej rodzajem przemocy jest przemoc psychiczna, a w dalszej kolejności
przemoc fizyczna.
W 2019 roku odnotowano 81.000 przypadków stosowania przemocy psychicznej,
liczba ta wzrosła w stosunku do roku 2018 (wówczas odnotowano 75.555
przypadków tego rodzaju przemocy), podobnie w odniesieniu do roku 2017, kiedy to
odnotowano 77.186 jej przypadków.
W 2019 roku ujawniono 58.963 przypadki przemocy fizycznej, a zatem obserwuje się
wzrost w odniesieniu do 2018 roku o 1.383 przypadki, a spadek w odniesieniu do 2017
roku o 1.012 przypadków.
Odnosząc się do przemocy seksualnej oraz innego rodzaju przemocy w roku 2019
nastąpił spadek liczby przypadków. W 2019 roku odnotowano 1.238 przypadków
przemocy seksualnej (spadek do roku ubiegłego o 6 przypadków) i 23.004 przypadki
przemocy innego rodzaju (spadek w stosunku do ubiegłego roku o 53 przypadki).
Analiza danych zebranych przez Komendę Główną Policji pozwala stwierdzić, że
w roku 2019 w porównaniu do lat ubiegłych nastąpił spadek liczby osób, co do
których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie (88.032).
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Wykres 3. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą
w rodzinie w latach 2017-2019

94000

92529

92000
90000

88133

88032

2018 r.

2019 r.

88000
86000
84000
2017 r.

Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html, [dostęp
25.09.2020 r.].

Największą grupę osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą
w rodzinie stanowią kobiety (65.195 osób), a zatem 74,06% ogółu ofiar przemocy
w rodzinie. Kolejną grupę stanowią osoby małoletnie – 12.161 osób (13,81% ogółu),
oraz mężczyźni – 10.676 osób (12,13% ogółu). Grupą osób, która rzadziej doświadcza
przemocy są osoby małoletnie.
Wykres 4. Grupy osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą
w rodzinie w 2019 roku
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Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html, [dostęp
25.09.2020 r.].

Wśród kobiet doświadczających przemocy zdecydowaną większość stanowiły
osoby w wieku do 65 roku życia (58.433 kobiety), wśród kobiet powyżej 66 roku życia
- 6.762.
Wśród mężczyzn największą grupę stanowiły osoby do 65 roku życia (10.676
mężczyzn), natomiast powyżej 66 roku życia 1.625 osób.
Liczba małoletnich, co do których zachodzi podejrzenie, że są dotknięte przemocą
w rodzinie w roku 2019 to 12.161, z czego 6.059 stanowią dziewczęta, a 6.102 to
chłopcy.
Z analizy danych wynika, że w roku 2019 wzrosła liczba osób, wobec których istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, liczba ta wyniosła 74.910 osób, w roku
2018 – 73.654 osoby, a w roku 2017 – 76.206 osób.
9
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Dominującą grupą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
są mężczyźni, a w dalszej kolejności kobiety. Najmniejszy odsetek stanowią nieletni,
w tej grupie dominują chłopcy.
Tabela 1. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
w latach 2017-2019
Kategorie osób

2017 r.

2018 r.

Kobiety
Mężczyźni

5 878
70 035

6 045
67 306

Ogółem
Dziewczęta
Nieletni
Chłopcy
Ogółem

293
85
208
76 206

303
81
222
73 654

2019 r.
Liczba
bezwzględna
6 448
68 148

% ogółu
8,61
90,97

314
74
240
74 910

0,42
0,10
0,32
-

Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html, [dostęp
25.09.2020 r.].

Funkcjonariusze Policji w całym kraju dokonali w 2019 roku zatrzymania 17.267 osób,
co do których istnieje podejrzenie, że stosowały przemoc w rodzinie. Grupą
dominującą byli mężczyźni – zatrzymano ich 16.647. Zatrzymano także 606 kobiet
oraz 14 osób nieletnich w tym 10 chłopców i 4 dziewczęta. W porównaniu do roku
2018 (zatrzymano 16.915 osób) nastąpił wzrost osób zatrzymanych, a w porównaniu
do roku 2017 (zatrzymano 18.175 osób) nastąpił spadek osób zatrzymanych.
Po podsumowaniu danych statystycznych udostępnionych przez Policję w roku 2019
wynika, iż większość osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie, działa będąc pod wpływem alkoholu (42 583 osoby). W odniesieniu do
całkowitej liczby osób zatrzymanych (74.910 osób) stanowi to ponad połowę
przypadków.
Tabela 2. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
będąc pod wpływem alkoholu w latach 2017-2019
2019 r.
Kategorie osób
Kobiety
Mężczyźni
Ogółem
Dziewczęta
Nieletni
Chłopcy
Ogółem

2017 r.
2 028
44 037
27
3
24
46 092

2018 r.
1 903
41 257
22
4
18
43 182

Liczba
bezwzględna
2 126
40 435
22
2
20
42 583

% ogółu
4,99
94,96
0,05
_
_
_

Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html, [dostęp
25.09.2020 r.].

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli, w roku 2019 ogólna liczba osób,
wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będąc pod
wpływem alkoholu spadła o 599 osób w porównaniu do roku 2018. Dominującą
grupę osób stanowili mężczyźni.
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Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będąc
pod wpływem alkoholu były doprowadzane do izb wytrzeźwień lub innych tego typu
placówek: w roku 2019 doprowadzono 6.634 osoby, w roku 2018 – 6.473, zaś w 2017
roku – 6.945 osób.
Analizując w/w lata należy zauważyć, że w porównaniu do 2018 roku, w roku 2019
nastąpił wzrost osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie będąc pod wpływem alkoholu, doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub
innych tego typu placówek. W odniesieniu do roku 2017 nastąpił spadek w tym
obszarze. W roku 2019 grupę dominującą stanowili mężczyźni – 6.222 (93,86 %), do izb
wytrzeźwień lub innych tego typu placówek doprowadzono 407 kobiet (6,14 %).
Wykres 5. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
będąc pod wpływem alkoholu, doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub innych tego typu
placówek w latach 2017-2019
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Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html, [dostęp
25.09.2020 r.].

3.2. Dane dotyczące problemu przemocy w rodzinie w skali lokalnej
3.2.1. Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie podejmują szereg działań
chroniąc ofiary przemocy w rodzinie, do których należy m. in. interwencja;
sporządzenie notatki urzędowej; zatrzymanie sprawcy przemocy w rodzinie
stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia;
zatrzymanie osoby podejrzanej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że
popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie
zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo
z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego
przestępstwa grozi; wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy
przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa;
udzielenie informacji ofiarom przemocy o możliwości uzyskania pomocy.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie w latach 2017-2019 podczas
wykonywanych czynności związanych z przemocą w rodzinie łącznie odnotowali
262 interwencje, zatrzymując ogółem 13 osób podejrzanych o stosowanie przemocy
w rodzinie.

11
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Tabela 3. Działania podejmowane w związku z przemocą domową na terenie Miasta
Gniezna przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie w latach 2017-2019
lata

2017 r. 2018 r. 2019 r. ogółem

liczba odnotowanych na terenie miasta
Gniezna interwencji policji związanych
z przemocą domową

71

91

100

262

liczba zatrzymanych osób podejrzanych
o stosowanie przemocy domowej

7

5

1

13

Źródło: Dane przygotowane przez Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie.

3.2.2. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gnieźnie
Realizując zapisy ustawy z dnia 29 lipca 2010 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W roku 2017 odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gnieźnie, w roku 2018 – 9, natomiast w 2019
– 7. W trakcie tych spotkań członkowie Zespołu podejmowali działania mające na
celu wypracowanie wspólnej strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działając zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty”, Zespół Interdyscyplinarny utworzył
w roku 2017 - 72 grupy robocze, w roku 2018 oraz 2019 – po 103. W roku 2017
powołano 359 posiedzeń grup roboczych, w roku 2018 - 508, zaś w roku 2019 – 568.
Do każdej grupy roboczej powołany jest pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gnieźnie, który na bieżąco analizuje potrzeby rodziny
w środowisku; dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, psycholog
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie. W skład grup roboczych
wchodzą także przedstawiciele innych instytucji działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m. in. oświaty, Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, kurator sądowy. Skład grupy roboczej zależy od struktury
i złożoności problemów w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gnieźnie (grupy robocze) w roku 2017 objął pomocą 72 rodziny (łącznie 314 osób),
w roku następnym 162 rodziny (510 osób), zaś w roku 2019 pomocą objęto 163
rodziny (554 osoby).
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Tabela 4. Liczba osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gnieźnie/grup roboczych w latach 2017-2019
ogółem
w tym
kobiety
w tym
mężczyźni
w tym dzieci

ogółem
w tym niepełnosprawne
w tym starsze

2017 r.
314
104
20
12

2018 r.
510
174
29
11

2019 r.
554
188
33
31

ogółem
w tym niepełnosprawni

109
14

192
15

187
26

w tym starsi
ogółem
w tym niepełnosprawne

9
101
15

10
144
13

17
179
13

Źródło: Dane przygotowane przez Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przemocy w Gnieźnie.

Z analizy danych zebranych przez Zespół Interdyscyplinarny wynika, że w roku 2017
zostały wszczęte 72 procedury „Niebieskie Karty”, w roku 2018 - 103, zaś w roku 2019
- 111. Warto podkreślić, iż nastąpił wzrost liczby „Niebieskich Kart”, a najwięcej
zakładanych jest przez funkcjonariuszy Powiatowej Policji w wyniku interwencji
w środowisku.
Tabela 5. Zestawienie zbiorcze „Niebieskie Karty” w perspektywie gnieźnieńskich instytucji
w latach 2017-2019
Rok
2017
2018
2019

ogółem
72
103
111

MOPS
4
2
4

Policja
61
96
102

Oświata
7
2
5

MKRPA
0
2
0

Ochrona Zdrowia
0
1
0

Źródło: Dane przygotowane przez Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przemocy w Gnieźnie.

W roku 2017 zakończono 48 procedur „Niebieskiej Karty”, w tym 23 procedury
z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy oraz 25 procedur z powodu rozstrzygnięcia o braku
zasadności podejmowania działań. Natomiast w roku 2018 zakończono 80 procedur,
21 procedur z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy oraz 59 procedur z powodu rozstrzygnięcia o braku
zasadności podejmowania działa. Zaś w 2019 roku zakończono 92 procedury, w tym
34 z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy, a także 58 procedur z powodu rozstrzygnięcia
o braku zasadności podejmowania działa.
Podejmowane działania na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie przyczyniły
się do poprawy sytuacji rodzin i osób dotkniętych kryzysem. Specjalistyczna pomoc
udzielana była w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego,
socjalnego. Powyższe formy poradnictwa miały na celu udzielanie wsparcia,
w szerokim tego słowa znaczeniu, osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
rozwiązywaniu tych sytuacji, pokonywaniu barier, które przyczyniają się do

13
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powstawania sytuacji konfliktowych w rodzinie. Należy podkreślić, że jedna osoba
mogła skorzystać z kilku form poradnictwa specjalistycznego.
Tabela 6. Rodzaje wsparcia i pomocy udzielonej osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie przez Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przemocy w Rodzinie/grupy robocze
w latach 2017-2019
ogółem
liczba osób
objętych pomocą
w formie
poradnictwa

w tym

medycznego
psychologicznego
prawnego
socjalnego
zawodowego
i rodzinnego

2017 r.
104
0
90
0
104
0

2018 r.
244
3
78
8
244
0

2019 r.
336
1
89
2
244
0

Źródło: Dane przygotowane przez Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przemocy w Gnieźnie.

3.2.3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała szereg
działań
dotyczących
pomocy
osobom
z
problemem
alkoholowym,
m. in. motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, udzielanie rodzinom
pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie działalności informacyjnej,
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Należy podkreślić, iż problem uzależnienia od alkoholu często współwystępuje ze
zjawiskiem przemocy.
Analiza danych statystycznych udostępnionych przez MKRPA pozwala stwierdzić, iż
na przestrzeni ostatnich trzech lat zmalała liczba wniosków skierowanych do Sądu
Rejonowego o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego.
Tabela 7. Liczba działań podejmowanych przez MKRPA w Gnieźnie w stosunku do osób
z problemem uzależnienia i przemocy w latach 2017-2019
liczba „Niebieskich Kart” założonych przez MKRPA
liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego o
nałożenie obowiązku leczenia odwykowego

2017 r.
0

2018 r.
2

2019 r.
0

42

34

28

Źródło: Dane przygotowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie.

3.2.4. Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie
W latach 2017-2019 do Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie
uczęszczały dzieci z rodzin dotkniętych różnorodnymi formami dysfunkcji
społecznych, takimi jak: niewydolność wychowawcza, alkoholizm, wielodzietność,
zaburzenia w sferze relacji rodzinnych oraz dzieci z zaburzeniami zachowania, które
wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich dalszego rozwoju. W w/w
placówkach podejmowane są działania mające na celu wykształcenie, jak
i udoskonalenie umiejętności psychospołecznych oraz korygowanie postaw
negatywnych. Ważnym celem działalności tych placówek jest pomoc
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w przywracaniu prawidłowej funkcji rodziny poprzez wspieranie rodziców
w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz wychowawczych z dziećmi.
W ostatnich trzech latach liczba dzieci korzystających ze wsparcia Miejskich Świetlic
Socjoterapeutycznych spada, ale poziom ten jest nadal wysoki.
Tabela 8. Liczba dzieci korzystających ze wsparcia Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych
prowadzonych przez Urząd Miejski w Gnieźnie w latach 2017-2019
Nazwa
placówki

MŚS
ul. Wrzesińska 43/55

MŚS
ul. Staszica 5

MŚS
Osiedle
Kazimierza
Wielkiego 33

MŚS
ul. Kilińskiego 17

Ogółem:

Liczba dzieci
korzystających z
pobytu w 2017 r.

35

43

20

45

143

Liczba dzieci
korzystających z
pobytu w 2018 r.

30

50

22

42

144

Liczba dzieci
korzystających z
pobytu w 2019 r.

21

29

20

48

118

Źródło: Dane przygotowane przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie.

3.2.5. Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie
Działania podejmowane przez prokuraturę na rzecz osób doznających przemocy
w rodzinie mają na celu ochronę rodziny, udzielenie pomocy ofiarom przemocy,
dążenie do ukarania sprawców przemocy, kształtowanie świadomości i praw
członków rodziny. Prokuratorzy dysponują środkami zapobiegawczymi, które maja
na celu zapobieżenie dalszego dopuszczania się czynów karalnych, w tym
przypadku przestępstwa z art. 207 kk, zapobieżenie doznawania krzywd osób
najbliższych, takimi jak: nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z osobą
pokrzywdzoną, zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej, zakaz kontaktowania się
z osobą pokrzywdzoną, obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem
zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach
czasu.
Należy zaznaczyć, że w zakresie zachowań obejmujących przemoc domową mogą
zawierać się inne niż określone w art. 207 kk czyny np. przestępstwa dotyczące
wolności seksualnej, groźby karalnej, zmuszania do określonego zachowania,
pobicia i inne.
Dane statystyczne udostępnione przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie wskazują,
że w ciągu ostatnich trzech lat rośnie liczba wydawanych postanowień w zakresie
stosowania przemocy w rodzinie.

15
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Tabela 9. Działania podejmowane przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie w zakresie
przemocy w latach 2017-2019
2017 r.

2018 r.

2019 r.

liczba wydanych postanowień dot. zakazu zbliżania się
osoby podejrzanej o stosowanie przemocy do osoby
pokrzywdzonej

19

20

21

liczba wydanych postanowień dot. zakazu kontaktowania
się osoby podejrzanej o stosowanie przemocy do osoby
pokrzywdzonej

12

19

21

liczba wydanych postanowień o nakazie opuszczenia
lokalu przez osobę podejrzaną o stosowanie przemocy
zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną

6

4

11

Ogółem:

37

43

53

Źródło: Dane przygotowane przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie.

3.2.6. Diagnoza tzw. „grup ryzyka” na terenie Miasta Gniezna
W 2017 roku, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, wykonano badania
terenowe. Ich celem była między innymi diagnoza zjawiska przemocy wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców Miasta Gniezna, a także jego dynamika
w porównaniu do wyników diagnozy przeprowadzonej w roku 2012.
Wzięło w nich udział 2213 respondentów:
• 1773 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych szkół publicznych na terenie miasta Gniezna (ankiety);
• 400 osób dorosłych (wywiady kwestionariuszowe);
• 40 przedstawicieli instytucji zajmujących się problemami uzależnień
i przemocy m.in.: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, placówki leczenia
uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, Miejskie Świetlice
Socjoterapeutyczne w Gnieźnie, pedagodzy szkolni, Zespół Interdyscyplinarny
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gnieźnie, Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie (ankieta).
Skala i dynamika przemocy na terenie Miasta Gniezna
Badani eksperci podejmujący pracę w gnieźnieńskich instytucjach wskazali, iż
problem przemocy w rodzinie, obok zjawiska alkoholizmu oraz dziedziczenia ubóstwa
i rozwoju środowisk patologicznych, jest jednym z trzech kluczowych problemów
wśród młodzieży z terenu miasta Gniezna i ma charakter narastający (62,5%
wskazań).
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Tabela 10. Występowanie i narastanie problemów społecznych wśród młodzieży w Mieście
Gnieźnie w latach 2015-2017
Problem
Alkoholizm
Dziedziczenie ubóstwa, środowiska patologiczne
Problem przemocy w rodzinie
Niewydolność wychowawcza rodzin
Patologia zachowań w społeczności lokalnej (agresja, wandalizm)
Bezrobocie
Niskie dochody osób pracujących
Duża ilość niepełnych, rozbitych rodzin
Przemoc, agresja w środowisku szkolnym
Osamotnienie osób starszych i niepełnosprawnych
Brak mieszkań
Bezdomność
Przestępczość w społeczności lokalnej (rozboje, kradzieże,
włamania)
Narkomania
Pauperyzacja społeczności lokalnej

Występowanie
70,0%
65,0%
62,5%
60,0%
57,5%
42,5%
42,5%
42,5%
35,0%
30,0%
27,5%
25,0%
17,5%

Narastanie
42,5%
35,0%
35,0%
45,0%
35,0%
5,0%
17,5%
37,5%
30,0%
10,0%
7,5%
15,0%
7,5%

12,5%
5,0%

15,0%
5,0%

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 11.
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Na podstawie swojej wiedzy i doświadczeń zawodowych eksperci zidentyfikowali
następujące „grupy ryzyka” pod względem ich charakterystyk społecznych:
✓ sprawcy przemocy: to przede wszystkim mężczyźni oraz młodzież;
✓ ofiary przemocy: to głównie kobiety i dzieci, rzadziej zaś osoby starsze.
Tabela 11. Grupy ryzyka według ekspertów instytucji zajmujących się problemami uzależnień
i przemocy na terenie Miasta Gniezna
Proszę powiedzieć, kto Pana(i)
zdaniem częściej jest:
Kobiety
Mężczyźni
Dzieci
Młodzież
Osoby Starsze
Osoby niepełnosprawne

sprawcą
przemocy
5,0%
97,5%
2,5%
62,5%
0,0%
0,0%

Ofiarą
przemocy
92,5%
5,0%
85,0%
20,0%
32,5%
10,0%

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 13.

Badani specjaliści twierdzą, że najbardziej skuteczna jest obecnie pomoc niesiona
osobom i rodzinom z problemem alkoholowym (57,5%), mniejszość pozytywnie
zaopiniowała efektywność wsparcia dostępnego dla osób doznających przemocy
(40,0%) lub sięgających po środki psychoaktywne (35,0%).
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Tabela 12. Ocena skuteczności pomocy dla osób i rodzin z dysfunkcjami w Mieście Gnieźnie
według ekspertów
Czy Pan/Pani dostępne
formy pomocy są
wystarczające
w przypadku:
osób doznających
przemocy
osób z problemem
alkoholowym i ich
rodzin
osób sięgających po
narkotyki/dopalacze
i ich rodzin

Tak

Nie

Trudno
powiedzieć

Ogółem

40,0%

25,0%

35,0%

100,0%

57,5%

10,0%

32,5%

100,0%

35,0%

22,5%

42,5%

100,0%

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 15.

Badanych
ekspertów,
którzy
negatywnie
ocenili
skuteczność
pomocy
poszczególnym grupom dopytano o to, jakiego wsparcia brakuje.
Jeśli chodzi o ofiary przemocy, zaakcentowano deficyt uregulowań prawnych, które
pozwoliłyby na skuteczną i szybką, a nawet natychmiastową pomoc. Innym
problemem jest brak miejskiego ośrodka interwencji kryzysowej, odpowiedniej ilości
miejsc dla ofiar oraz możliwości odseparowania ich od sprawców przemocy. Kolejną
kwestią pozostaje niski poziom skuteczności karania agresorów.
Badania ilościowe wśród uczniów gnieźnieńskich szkół wskazały, iż w ostatnich latach
zmniejszyła się ilość zachowań agresywnych, takich jak złośliwości, wymyślanie lub
grożenie innym osobom. Wzrasta jednak częstotliwość poniżania innych osób,
doświadczania szarpania i uderzania oraz bójek i pobić, co stanowić powinno
wskazówkę do działań profilaktycznych.
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Tabela 13. Dynamika zmian w zakresie częstotliwości doświadczania agresji i przemocy
wśród mieszkańców Miasta Gniezna
KATEGORIA

2003

2008

2012

2017

KATEGORIA

2003

2008

2012

2017

Złośliwości
nigdy
raz/kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
Wymyślanie
nigdy
raz/kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
Groźby
nigdy
raz/kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
Poniżanie
nigdy
raz/kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie

%
39,6
36,4
12,8
6,8
2,8
1,5

%
46,1
38,6
9,6
3,1
2,6
-

%
55,0
28,0
9,4
5,4
1,9
0,3

%
52,5
26,7
10,9
3,6
3,1
3,2

%
93,2
3,9
1,6
0,9
0,4
-

%
93,3
5,4
0,2
0,5
0,7
-

%
93,3
4,0
1,7
0,4
0,3
0,3

37,1
34,6
15,8
7,5
3,5
1,5

50,4
28,8
12,4
5,3
2,9
-

65,3
18,4
8,9
5,6
1,5
0,3

61,3
20,8
8,2
5,4
1,8
2,5

92,7
5,4
0,6
0,6
0,6
-

88,5
7,1
2,0
1,5
0,3
0,5

89,1
8,1
1,7
0,2
0,4
0,5

67,7
23,3
5,5
2,0
0,8
0,7

72,5
19,6
5,6
1,6
0,8
-

83,3
12,0
2,5
1,5
0,5
0,2

79,6
13,6
3,3
1,1
,6
1,7

74,8
18,9
4,1
1,5
0,6
-

84,7
9,8
3,0
1,9
0,3
0,3

70,5
21,4
3,5
2,4
1,2
1,0

85,5
9,3
3,0
1,0
0,7
0,5

90,7
5,8
2,4
1,1
0,1
-

92,2
5,7
0,8
0,5
0,5
0,2

62,1
24,5
7,7
1,9
1,5
2,2

Naruszenie intymności
%
nigdy
raz/kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
Zabieranie pieniędzy, rzeczy
nigdy
84,4
raz/kilka razy w życiu
10,0
kilka razy w roku
3,0
kilka razy w miesiącu
1,3
kilka razy w tygodniu
0,7
codziennie
0,7
Uderzanie, szarpanie
nigdy
68,1
raz/kilka razy w życiu
20,3
kilka razy w roku
6,5
kilka razy w miesiącu
3,2
kilka razy w tygodniu
1,0
codziennie
1,0
Pobicia
nigdy
87,4
raz/kilka razy w życiu
6,5
kilka razy w roku
3,3
kilka razy w miesiącu
1,5
kilka razy w tygodniu
0,5
codziennie
0,8

90,8
6,1
1,5
0,6
0,9
-

94,4
3,7
0,7
1,0
0,2
-

79,6
13,3
3,1
2,2
1,0
0,9

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 18.
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Postawy mieszkańców Miasta Gniezna względem przemocy
Kolejna ilościowa część badań dotyczyła postaw dorosłych respondentów wobec
przemocy w rodzinie. Badani na pięciostopniowej skali wyrażali zgodę lub brak
zgody na poniższe opinie.

Zjawisko przemocy w rodzinie dotyczy
tylko środowisk patologicznych i rodzin z
marginesu społecznego
Przemoc występuje wtedy, gdy
widoczne są ślady, siniaki, rany,
zadrapania
Obrażanie i wyzwiska są normalną rzeczą
podczas kłótni między małżonkami,
rodzicami, dziećmi
W Polsce wiele rodzin i osób dotkniętych
problemem przemocy nie otrzymuje
odpowiedniej pomocy
Istnieją pewne okoliczności, które
usprawiedliwiają przemoc w rodzinie
Ofiary przemocy w rodzinie często
akceptują swoją sytuację
Rodzice mają prawo dać „klapsa”
swojemu dziecku, gdy dziecko się źle
zachowuje
Przemoc w rodzinie, to problem
wyolbrzymiony, ponieważ – kłótnie,
sprzeczki, szarpanie zdarzają się niemal w
każdym domu
Jeśli ofiara przemocy w rodzinie nie prosi
o pomoc, to nikt nie powinien wtrącać
się w to, co dzieje się w tym domu
Pomaganie ofiarom przemocy w rodzinie
jest obowiązkiem każdego człowieka

Ogółem

Zdecydowanie
się nie zgadzam

Raczej się nie
zgadzam

Nie wiem,
trudno
powiedzieć

Raczej się
zgadzam

Zdecydowanie
się zgadzam

Tabela 14. Postawy wobec przemocy wśród mieszkańców Miasta Gniezna – dorośli

1,5%

4,5%

1,8%

16,8%

75,4%

100,0%

2,0%

6,0%

3,5%

14,2%

74,3%

100,0%

2,0%

2,8%

16,0%

34,3%

45,0%

100,0%

66,3%

27,8%

2,8%

2,8%

0,5%

100,0%

1,8%

2,3%

2,3%

24,3%

69,5%

100,0%

60,5%

33,0%

3,8%

1,3%

1,5%

100,0%

11,1%

22,6%

24,4%

19,6%

22,4%

100,0%

2,8%

4,3%

16,3%

31,8%

45,0%

100,0%

2,3%

2,0%

2,3%

28,7%

64,8%

100,0%

75,7%

21,1%

2,0%

0,8%

0,5%

100,0%

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 20.

Analiza powyżej zaprezentowanej tabeli pozwala wysnuć następujące wnioski:
• prawie wszyscy ankietowani dorośli w dominującej części nie zgadzają się
z tym, że „istnieją pewne okoliczności, które usprawiedliwiają przemoc
w rodzinie” (93,8%);
• ankietowani dorośli uważają także, że ofiary przemocy w rodzinie często
akceptują swoją sytuację (93,5%);
• tylko nieliczni badani dorośli twierdzą, że zjawisko to występuje tylko
w rodzinach patologicznych i z tzw. „marginesu społecznego” (8,0%);
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•

•

•
•

większość ankietowanych nie zgodziła się też z tym, że problem przemocy
w rodzinie jest wyolbrzymiony a różne formy agresji występują w każdym domu
(76,8%);
wśród badanych dorosłych przeważają opinie, zgodnie z którymi przemoc ma
szerszy charakter, niż agresja fizyczna, skutkująca siniakami i zadrapaniami na
ciele ofiary (88,5%);
co trzeci badany uznał, że rodzice w ramach kary fizycznej mają prawo „dać
klapsa” swojemu dziecku (33,7%);
prawie wszyscy badani dorośli są zdania, że wsparcie osób doznających
agresji rodzinnej jest wręcz obowiązkiem spoczywającym na każdym (96,8%),
a jednocześnie, że „w Polsce wiele rodzin i osób dotkniętych problemem
przemocy nie otrzymuje odpowiedniej pomocy” (94,1%).

W opinii badanych dorosłych mieszkańców Miasta Gniezna zjawisko przemocy jest
raczej zjawiskiem powszechnym – takiej odpowiedzi udzieliło 39,7% respondentów.
Wykres 6. Ocena powszechności zjawiska przemocy wśród mieszkańców Miasta Gniezna

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 22.

Prezentowane wyniki badań wskazują również, że ponad połowa ankietowanych
dorosłych mieszkańców Gniezna zna osobiście przynajmniej jedną rodzinę, w której
dochodzi do stosowania agresji psychicznej lub fizycznej (aż 57,4%).
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Wykres 7. Znajomość rodzin, w których dochodzi do zjawiska przemocy wśród mieszkańców
Miasta Gniezna

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 23.

Kolejne pytanie ankietowe dotyczyło dostępności pomocy dla osób
doświadczających przemocy na terenie Miasta Gniezna. Z prezentowanych badań
wynika, iż tylko nieliczne ofiary przemocy poszukiwały wsparcia instytucjonalnego
(3,8% próby).
Wykres 8. Korzystanie z pomocy przez ofiary przemocy wśród mieszkańców Miasta Gniezna

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski
opracowany na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 27.

Analiza wyników badań wskazuje, iż pomimo że ponad połowa ankietowanych
osobiście zna przynajmniej jedną rodzinę, w której dochodzi do aktów przemocy,
a także, że dominująca część badanych dorosłych Gnieźnian uważa niesienie
pomocy ofiarom za obowiązek, to tylko co siódmy z nich (13,4%) udzielił kiedykolwiek
wsparcia osobie pokrzywdzonej. Autorzy Raportu interpretują niniejsze wskazania
jako chęć do niesienia pomocy o charakterze wyłącznie deklaratywnym.
W mniejszości przypadków wymiar emocjonalny lub poznawczy postawy wobec
przemocy przekłada się na konkretne zachowania.
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Wykres 9. Udzielanie pomocy ofiarom przemocy przez mieszkańców Miasta Gniezna

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 28.

Doświadczanie przemocy wśród mieszkańców Miasta Gniezna
Przeprowadzona diagnoza pozwala stwierdzić, że do najczęstszych form
doświadczanej przynajmniej raz w życiu przemocy werbalnej wśród uczniów
z różnych typów szkół należą złośliwości (54,5% uczniów z gimnazjów, 51,2% uczniów
z placówek ponadgimnazjalnych oraz 32,5% dzieci ze szkół podstawowych). Autorzy
badań podkreślają, że dość powszechnie przemocy słownej doznają nawet dzieci ze
szkół podstawowych.
Tabela 15. Częstotliwość doświadczania agresji i przemocy werbalnej wśród mieszkańców
Miasta Gniezna
SP
złośliwości

wymyślanie

groźby

Nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
Nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
Nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie

67,5%
18,8%
6,3%
3,2%
2,5%
1,8%
73,8%
14,4%
5,6%
2,7%
2,0%
1,5%
85,8%
8,4%
2,5%
1,6%
1,0%
0,7%

Gimnazjum
45,5%
28,8%
13,2%
5,6%
3,6%
3,3%
57,5%
22,1%
9,4%
4,8%
3,3%
2,8%
78,3%
12,8%
4,9%
2,8%
0,5%
0,8%

Ponad
gimnazjalna
48,8%
29,0%
12,0%
3,2%
3,2%
3,7%
57,7%
22,8%
8,8%
6,5%
1,4%
2,8%
77,8%
15,7%
3,2%
0,5%
0,5%
2,3%

Dorośli
81,4%
6,5%
8,5%
3,3%
0,0%
0,3%
83,2%
5,8%
9,0%
1,5%
0,5%
0,0%
91,7%
3,8%
4,0%
0,5%
0,0%
0,0%

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 30.
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Jeśli chodzi o agresję i przemoc niewerbalną do najczęściej doświadczanej jej form
należy przemoc relacyjna, polegająca na wykluczaniu z danej grupy społecznej.
Takie negatywne doświadczenia w roli ofiary zgłosiło 48,1% badanych ze szkół
gimnazjalnych, a także 44,0% z ponadgimnazjalnych oraz 27,8% dzieci z placówek
podstawowych. Drugą co do powszechności formą szkolnej przemocy jest poniżanie
– odsetki uczniów, którzy doznali takiej formy wahają się od 32,5% dla dzieci ze szkół
podstawowych do 45,6% dla gimnazjalistów.
Ankietowani uczniowie deklarowali, że dość często stają się ofiarami przemocy
fizycznej – uderzania, szarpania i bicia (od 20,2% do 33,0% badanych uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Średnio około co dziesiątemu uczniowi
kiedykolwiek zabierano pieniądze lub rzeczy, zaś około co szósty ankietowany
uczęszczający do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej czuł się zaniedbany
(16,7% i 19,4%).
Dorośli respondenci tylko wyjątkowo stawali się ofiarami wszystkich analizowanych
typów agresji niewerbalnej (do 4,5% wskazań). We wszystkich badanych grupach
respondenci sporadycznie ujawniali, że stali się ofiarą zamykania lub
przetrzymywania czy niechcianego seksu.
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Tabela 16. Częstotliwość doświadczania agresji i przemocy niewerbalnej wśród mieszkańców
Miasta Gniezna
SP
zaniedbanie

wykluczenie

poniżanie

zamykanie /
przetrzymywanie

niechciany
dotyk, seks

zabieranie
pieniędzy,
rzeczy

uderzanie lub
szarpanie

bicie

nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie

92,6%
4,5%
1,7%
0,6%
0,4%
0,2%
72,2%
20,6%
4,4%
1,4%
0,7%
0,6%
67,5%
19,4%
7,1%
2,5%
2,2%
1,4%
94,6%
3,8%
1,0%
0,1%
0,3%
0,2%
98,4%
1,2%
0,0%
0,2%
0,1%
0,2%
90,7%
6,6%
1,6%
0,5%
0,4%
0,3%
76,8%
13,8%
4,8%
3,0%
1,1%
0,5%
80,3%
11,1%
3,7%
2,6%
1,4%
0,8%

Gimnazjum
83,7%
8,7%
3,1%
1,8%
1,8%
1,0%
51,9%
32,1%
9,4%
2,3%
2,5%
1,8%
54,4%
28,2%
8,2%
5,1%
2,8%
1,3%
95,9%
2,5%
0,8%
0,5%
0,3%
0,0%
93,9%
4,1%
1,5%
0,3%
0,3%
0,0%
85,8%
9,9%
2,8%
0,8%
0,0%
0,8%
67,0%
23,9%
6,1%
2,0%
0,8%
0,3%
77,7%
14,5%
5,6%
1,0%
0,5%
0,8%

Ponad
gimnazjalna
80,6%
12,0%
4,6%
0,9%
1,4%
0,5%
56,0%
34,4%
4,1%
2,3%
0,9%
2,3%
62,2%
25,3%
7,8%
0,9%
0,9%
2,8%
94,9%
3,2%
0,5%
0,9%
0,0%
0,5%
91,2%
5,1%
2,3%
0,5%
0,5%
0,5%
89,4%
8,3%
1,4%
0,0%
0,5%
0,5%
69,1%
23,5%
2,3%
2,3%
1,4%
1,4%
79,8%
13,8%
2,3%
2,3%
0,9%
0,9%

Dorośli
99,7%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
97,5%
2,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
98,0%
1,5%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
99,7%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
99,7%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
99,2%
0,3%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
97,2%
1,5%
0,8%
0,3%
0,3%
0,0%
95,5%
2,8%
1,0%
0,8%
0,0%
0,0%

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 31-32.
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Stosowanie przemocy wśród mieszkańców Miasta Gniezna
Co trzeci ankietowany gimnazjalista oraz starszy uczeń (37,6% i 37,4%) przyznał, że
stosuje złośliwości wobec innych osób. Forma ta jest mniej powszechna wśród
najmłodszych uczniów (24,4%), którzy też rzadziej przyznają się do wymyślania,
wyzwisk (16,2%) oraz gróźb (5,9%) niż gimnazjaliści (22,4% i 11,0%) oraz uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych (odpowiednio: 23,0% i 9,4%).
Tabela 17. Częstotliwość stosowania agresji i przemocy werbalnej wśród mieszkańców Miasta
Gniezna (uczniowie a dorośli)
SP
złośliwości

wymyślanie

groźby

nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie

75,6%
13,8%
6,2%
1,9%
1,5%
0,9%
83,8%
9,7%
3,1%
1,9%
0,8%
0,8%
94,1%
3,7%
1,2%
0,4%
0,4%
0,2%

Gimnazjum
62,4%
21,1%
8,9%
5,2%
1,3%
1,0%
77,6%
11,5%
5,5%
3,6%
1,3%
0,5%
89,0%
6,8%
3,1%
0,5%
0,0%
0,5%

Ponad
gimnazjalna
62,6%
23,8%
7,9%
0,9%
2,3%
2,3%
77,0%
14,1%
4,7%
2,8%
0,5%
0,9%
90,6%
7,0%
0,5%
1,4%
0,0%
0,5%

Dorośli
95,0%
1,8%
3,3%
0,0%
0,0%
0,0%
95,0%
1,3%
3,0%
0,8%
0,0%
0,0%
98,7%
0,3%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 31-32.

Dorośli respondenci tylko wyjątkowo przyznali, że bywają agresorami, co dotyczy
również wszystkich typów przemocy niewerbalnej.
Jeśli chodzi o przemoc niewerbalną, agresorzy niezależnie od typu szkoły najczęściej
stosują te formy, które również zgłaszano jako najczęściej doświadczane, a więc
wykluczanie i poniżanie, a także uderzanie lub szarpanie: gimnazjaliści częściej niż
pozostali stosują wykluczenie (29,2% oraz 21,5% wskazań), poniżanie (29,1%
gimnazjalistów) oraz uderzanie i szarpanie (23,8%), które to zachowania niemal
równie często stosują agresorzy ze szkół ponadgimnazjalnych (21,5%).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B5744669-0380-45DC-8B6F-537A34FFD0E5. podpisany

Strona 26

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Miasta Gniezna na lata 2021-2023
Tabela 18. Częstotliwość stosowania agresji i przemocy niewerbalnej wśród mieszkańców
Miasta Gniezna (uczniowie a dorośli)
SP

zaniedbanie

wykluczenie

poniżanie

zamykanie /
przetrzymywa
nie

niechciany
dotyk, seks

zabieranie
pieniędzy,
rzeczy

uderzanie lub
szarpanie

bicie

nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
Codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
nigdy
raz lub kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie

96,9%
2,6%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
82,2%
13,9%
2,6%
0,7%
0,5%
0,1%
81,5%
11,5%
4,7%
1,2%
0,7%
0,5%
97,5%
1,5%
0,6%
0,2%
0,2%
0,1%
99,4%
0,4%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
95,2%
3,9%
0,5%
0,0%
0,3%
0,2%
83,2%
11,2%
3,6%
0,9%
0,6%
0,4%
84,0%
9,8%
3,7%
1,4%
0,8%

Gimnazjum

95,0%
3,7%
0,3%
0,5%
0,3%
0,3%
70,8%
22,5%
5,2%
1,0%
0,5%
0,0%
70,9%
19,9%
6,3%
2,4%
0,3%
0,3%
97,1%
1,3%
1,1%
0,3%
0,3%
0,0%
96,6%
2,1%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
91,4%
6,0%
1,3%
0,8%
0,0%
0,5%
76,2%
17,0%
3,7%
1,8%
0,8%
0,5%
80,7%
12,5%
3,4%
1,8%
1,0%

Ponad
gimnazjaln
a
93,2%
4,4%
1,0%
0,5%
0,5%
0,5%
79,6%
16,6%
1,9%
0,9%
0,5%
0,5%
79,0%
14,5%
4,2%
0,5%
0,5%
1,4%
98,1%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
97,7%
1,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
94,8%
2,8%
1,4%
0,0%
0,5%
0,5%
78,5%
16,4%
2,8%
1,4%
0,5%
0,5%
83,5%
10,4%
2,8%
1,9%
0,0%

Dorośli

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
99,8%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
99,7%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
99,5%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
99,2%
0,3%
0,5%
0,0%
0,0%

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 35.

Zarówno młodzież jak i dorośli wskazywali siebie częściej w roli ofiary, niż agresora.
Badanych, którzy ujawnili przejawianie agresji (19,8% uczniów i 8,0% dorosłych)
zapytano, wobec kogo była ona skierowana.
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Przejawiający agresję gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych najczęściej
jako ofiary wskazywali rówieśników (odpowiednio: 74,3% i 62,9%). Z kolei dzieci
uczące się w placówkach podstawowych niemal równie często stosują przemoc
wobec rodzeństwa (49,1%) co innych dzieci (46,6%).
Tabela 19. Ofiary przemocy fizycznej lub psychicznej wśród mieszkańców Miasta Gniezna
(uczniowie)
Wobec kogo stosowałe(a)ś przemoc
fizyczną lub psychiczną?
Rówieśnicy
Rodzeństwo
Inne osoby
Rodzice
Nauczyciele
Obcy dorośli
Dziadkowie, osoby starsze w rodzinie
Ogółem

SP
46,6%
49,1%
8,7%
3,7%
2,5%
0,6%
0,6%
111,8%

Gimnazjum
74,3%
28,4%
7,3%
1,8%
1,8%
0,9%
0,0%
114,5%

Ponad
gimnazjalna
62,9%
35,5%
11,3%
1,6%
3,2%
4,8%
0,0%
119,3%

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 36.
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Z kolei ofiarami dorosłych badanych agresorów najczęściej padały inne
niespokrewnione osoby (28,1%) lub współmałżonek. Przy czym znacznie częściej
wskazywano na męża (21,9%) niż żonę (15,6%). Zaobserwowana dysproporcja
odpowiedzi może wynikać z większego przyzwolenia społecznego na tę formę
agresji wobec mężczyzn, dlatego kobiety chętniej przyznawały się do jej stosowania.
Tabela 20. Ofiary przemocy fizycznej lub psychicznej wśród mieszkańców Miasta Gniezna
(dorośli)
Wobec kogo stosował(a) Pani/Pana
przemoc fizyczną lub psychiczną?
(Dorośli)
Inna niespokrewniona osoba
Mąż
Żona
Ktoś w pracy
Szwagier
Brat
Siostra
Teściowa
Dziecko
Szwagierka
Teść
Ojciec
Podwładny
Ogółem

%

28,1%
21,9%
15,6%
12,5%
9,4%
9,4%
6,3%
6,3%
6,3%
3,1%
3,1%
3,1%
3,1%
128,2%

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 37.
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

W toku ankiety ustalono, kim są sprawcy przemocy fizycznej i psychicznej.
Odpowiedzi na pytania wskaźnikowe udzieliło 26,1% uczniów, wobec których
kiedykolwiek stosowano przemoc.
Sprawcami przemocy wobec badanych uczniów są najczęściej:
• w przypadku uczniów gimnazjów koledzy i koleżanki (72,4% wskazań);
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w przypadku uczniów szkół podstawowych rówieśnicy (44,20%) oraz
rodzeństwo (38%);
• w przypadku młodzieży ponadgimnazjalnej rodzice (15,3%).
Autorzy Raportu wskazują, że to rodzice są trzecią w kolejności wskazaną grupą
sprawców przemocy na uczniach, co jest kolejnym potwierdzeniem dość wysokiego
stopnia przyzwolenia społecznego na tę formę przemocy.
•

Tabela 21. Sprawcy przemocy fizycznej lub psychicznej wśród mieszkańców Miasta Gniezna
(uczniowie)
Kto stosował wobec Ciebie przemoc fizyczną lub
psychiczną?
Rówieśnicy
Rodzeństwo
Rodzice
Inne osoby
Nauczyciele
Obcy dorośli
Dziadkowie, osoby starsze w rodzinie
Ogółem

SP

Gimnazjum

44,2%
38,0%
13,0%
12,0%
4,3%
4,8%
2,4%
100,0%

72,4%
12,1%
10,3%
14,7%
5,2%
2,6%
1,7%
100,0%

Ponad
gimnazjalna
66,7%
9,7%
15,3%
11,1%
8,3%
5,6%
2,8%
100,0%

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 33.

Sprawcami przemocy wobec badanych dorosłych są natomiast:
• członek rodziny (47,9%);
• przełożony w pracy (18,2%);
• ktoś inny z zakładu pracy (14,0%).
Podsumowując, najbardziej niebezpiecznymi miejscami czy grupami okazują się
zatem grupy społeczne, w których na co dzień funkcjonują potencjalne ofiary
przemocy.
Tabela 22. Sprawcy przemocy fizycznej lub psychicznej wśród mieszkańców Miasta Gniezna
(dorośli)
Kto stosował wobec Pani/Pana przemoc fizyczną lub
psychiczną? (dorośli)
Inna niespokrewniona osoba
Przełożony
Ktoś w pracy
Mąż
Brat
Teściowa
Szwagier
Ojciec
Siostra
Teść
Matka
Inna spokrewniona osoba
Żona
Ogółem

%
47,9%
18,2%
14,0%
9,9%
7,4%
7,4%
6,6%
6,6%
5,8%
4,1%
3,3%
1,7%
1,7%
134,6%

Źródło: Diagnoza tzw. „grup ryzyka” – środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, Raport miejski opracowany
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 2017 r., s. 33.
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Z powyżej zaprezentowanej diagnozy – zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej
– wynikają konkretne problemy, które stanowią podstawę planowania działań,
zmierzających do osiągnięcia założonych celów.

IV. Aktualne problemy związane ze zjawiskiem przemocy
w rodzinie, wynikające z diagnozy sytuacji
W skali ogólnopolskiej:
• Wzrost liczby osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwłaszcza kobiet do
65 roku życia;
• Wzrost liczby osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie, zwłaszcza mężczyzn;
• Wzrost liczby osób wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie będąc pod wpływem alkoholu.
W skali środowiska lokalnego:
• Wzrost liczby działań podejmowanych przez Policję w związku z przemocą
domową na terenie Miasta Gniezna przez funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Gnieźnie;
• Wzrost liczby osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gnieźnie/grup roboczych;
• Wzrost liczby zakładanych Niebieskich Kart wśród mieszkańców Miasta
Gniezna;
• Wzrost zapotrzebowania na wsparcie socjalne wśród osób dotkniętych
przemocą w rodzinie oraz utrzymujące się na podobnym poziomie
zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne;
• Współistnienie problemu przemocy i alkoholizmu wśród mieszkańców Miasta
Gniezna;
• Utrzymujące się na wysokim poziomie zapotrzebowanie na korzystanie ze
wsparcia w ramach Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie;
• Rosnąca liczba działań podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową
w Gnieźnie w zakresie przemocy;
• Pogłębiający się problem narastania zagrożenia przemocą w rodzinie
i innych zachowań agresywnych;
• Dominacja mężczyzn i młodzieży wśród sprawców przemocy; kobiet, dzieci
i rzadziej osób starszych wśród ofiar przemocy;
• Dynamiczny wzrost częstotliwości poniżania innych osób, doświadczania
szarpania i uderzania oraz bójek i pobić.
• Dominujące przekonanie o akceptacji własnej sytuacji i nieposzukiwanie
pomocy;
• Powszechne przekonanie o braku wsparcia rodzin i osób dotkniętych
problemem przemocy w rodzinie;
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•

W grupie badanych uczniów do najczęściej zgłaszających doświadczanie
różnych form przemocy werbalnej
należy
młodzież
gimnazjalna
i ponadgimnazjalna. Przemocy słownej doznają także dzieci ze szkół
podstawowych, co może sygnalizować zwiększanie się skali problemu
w przyszłości zwłaszcza z powodu likwidacji gimnazjów; w obszarze agresji
niewerbalnej najbardziej powszechna okazuje się przemoc relacyjna,
wykluczanie i poniżanie ofiar;

•

Doświadczanie przemocy ma najczęściej miejsce w szkole ze strony koleżanek
i kolegów; w domu: ze strony rodziców; a także w pracy: ze strony osób
zarządzających. Najbardziej niebezpiecznymi okazują się zatem grupy
społeczne, w których na co dzień funkcjonują potencjalne ofiary agresji;
Agresorzy-uczniowie najczęściej stosują te formy niewerbalne, które zgłaszano
jako najczęściej doświadczane: wykluczanie, poniżanie, uderzanie lub
szarpanie. Dorośli respondenci tylko wyjątkowo przyznali się, że bywają
agresorami, zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie.
Ofiarami agresji uczniów najczęściej okazują się rówieśnicy i rodzeństwo,
a dorosłych agresorów najczęściej padały inne niespokrewnione osoby lub
współmałżonek, w tym najczęściej mąż.

•

•

Zaprezentowane problemy, wynikające z diagnozy środowiska, ukierunkowujące
formułowanie celów Programu, powinny być także kontynuowane w latach
kolejnych.

V. Adresaci Programu
Program skierowany jest do:
1) ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie;
2) osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
3) osób stosujących przemoc w rodzinie;
4) świadków przemocy w rodzinie;
5) służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

VI. Cele Programu
Cel główny Programu:
• Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie
skali tego zjawiska w środowisku lokalnym.
Cele szczegółowe Programu:
• Podnoszenie
z przemocą;

świadomości społecznej

i wrażliwości na zjawiska związane
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• Monitorowanie skali i dynamiki zjawiska przemocy w środowisku lokalnym;
• Promowanie
instytucji
udzielających
wsparcia
osobom
i
rodzinom
doświadczającym przemocy w środowisku lokalnym;
• Udzielanie profesjonalnej i kompleksowej pomocy osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie;
• Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie;
• Wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego i doskonalenia zawodowego osób
przygotowujących się do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz osób realizujących te zadania;
• Zapobieganie wypaleniu zawodowemu pracowników zajmujących się zjawiskiem
przemocy w rodzinie;
• Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy
pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w środowisku lokalnym.

VII. Analiza SWOT
7.1. Mocne strony
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Działalność specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i praktyce
zawodowej, w tym członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zespołów problemowych, a także
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie,
Istnienie na terenie Gniezna profesjonalnej kadry terapeutycznej skupionej
przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” przy
ul. Poznańskiej 15 oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
Współpraca w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy z organizacjami
pozarządowymi;
Działalność specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnionego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.
Ścisła współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gnieźnie;
Działalność psychologów zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gnieźnie;
Prowadzenie przez specjalistów MOPS konsultacji dla pracowników socjalnych,
dotyczących indywidualnego przypadku;
Możliwość uzyskania informacji oraz wsparcia w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej oraz Urzędzie Miejskim w Gnieźnie;
Gotowość włączania się przedstawicieli różnych instytucji miejskich w kampanie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
Gotowość kadr jednostek miejskich do współdziałania z innymi służbami
i podejmowania elastycznych działań.
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7.2. Słabe strony
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brak
zharmonizowanego
systemu
współpracy
pomiędzy
podmiotami
działającymi na rzecz rodzin zagrożonych przemocą i dotkniętych przemocą
(policja, prokuratura, pomoc społeczna, służby kuratorskie);
Brak określonych standardów i procedur interweniowania oraz monitorowania
w sytuacjach przemocy w rodzinie;
Brak skutecznych programów terapii przemocy i współistniejących innych
uzależnień;
Brak oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie;
Brak specjalistycznych jednostek wsparcia dla osób doświadczających
przemocy;
Brak cyklicznych kampanii podnoszących świadomość społeczną w zakresie
profilaktyki przemocy w rodzinie;
Brak informatora i bazy telefonicznej o organizacjach, punktach i miejscach
kontaktowych, w których można uzyskać wsparcie;
Brak wspólnych szkoleń dla pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów
sądowych i innych;
Brak rozwiniętej infrastruktury socjalnej w sytuacjach kryzysowych, ośrodka
interwencji kryzysowej, hostelu dla sprawców;
Niewystarczające środki finansowe na działania profilaktyczne, korekcyjne,
socjalne;
Brak organizacji społecznych zajmujących się profesjonalnie problematyką
przeciwdziałania przemocy;
Niewielka skuteczność działań w oparciu o Niebieską Kartę.

7.3. Szanse
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Zmiany prawne umożliwiające skuteczne wsparcie dla rodzin z problemem
przemocy;
Ogólnopolskie badania zjawiska przemocy w rodzinie;
Realizacja procedury Niebieskiej Karty dot. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
Aprobata społeczna dla działań podejmowanych na rzecz profilaktyki przemocy
w rodzinie;
Funkcjonowanie w mieście instytucji posiadających zaplecze kadrowe i bazę
lokalową umożliwiającą tworzenie grup wsparcia dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie oraz grup terapeutycznych dla osób stosujących przemoc;
Rozwój wolontariatu;
Wzrost zainteresowania problemami społecznymi w mediach, środowiskach
politycznych, społecznościach lokalnych;
Wzrost liczby opracowań, publikacji i badań na temat zjawiska przemocy
w rodzinie;
Rosnąca liczba profesjonalnych firm szkolących z zakresu problematyki przemocy
w rodzinie;
33
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•

Możliwość wdrożenia na poziomie lokalnym
profilaktycznych oraz edukacyjno-informacyjnych.

profesjonalnych

kampanii

7.4. Zagrożenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemy społeczne i cywilizacyjne zagrażające funkcjonowaniu rodzin;
Słaba kondycja ekonomiczna oraz niewydolność opiekuńczo-wychowawcza
rodzin;
Maskowanie przez rodzinę występowania przemocy, niechęć do współpracy
z instytucjami;
Problemy alkoholowe członków rodzin;
Poczucie bezkarności u osób stosujących przemoc oraz brak gwarancji
bezpieczeństwa dla osób doświadczających przemocy;
Brak wspólnych szkoleń dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów
alkoholowych;
Brak forum bieżącej wymiany doświadczeń, projektów i uwag pomiędzy służbami
i instytucjami;
System pomocy społecznej promujący bierność w rozwiązywaniu problemów
w indywidualnej oraz rodzinnej skali;
Stereotypy w ocenie sprawców i ofiar doświadczających przemocy w rodzinie.
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VIII. Obszary, kierunki i działania Programu
Lp.

Obszar

Cel szczegółowy

Podnoszenie świadomości
społecznej
i wrażliwości na zjawiska
związane z przemocą
w środowisku lokalnym
1.

Profilaktyka
i edukacja
społeczna

Monitorowanie skali
i dynamiki zjawiska
przemocy w środowisku
lokalnym

Rodzaje działań

Realizatorzy/partnerzy

Udział w ogólnopolskich
kampaniach społecznych
informacyjnych w celu
propagowania wiedzy
o istnieniu przemocy
domowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie, Zespół Interdyscyplinarny do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gnieźnie, Urząd Miejski
w Gnieźnie, we współpracy ze służbami,
jednostkami i organizacjami pozarządowymi,
zajmującymi się przeciwdziałaniem zjawisku
przemocy

Prowadzenie lokalnych
kampanii społecznych
i informacyjnych w celu
propagowania wiedzy
o istnieniu przemocy
domowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie, Zespół Interdyscyplinarny do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gnieźnie, Urząd Miejski
w Gnieźnie, we współpracy ze służbami,
jednostkami i organizacjami pozarządowymi,
zajmującymi się przeciwdziałaniem zjawisku
przemocy

Realizowanie programów
edukacyjnych w
społeczności lokalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie, Zespół Interdyscyplinarny do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gnieźnie, Urząd Miejski
w Gnieźnie, we współpracy ze służbami,
jednostkami i organizacjami pozarządowymi,
zajmującymi się przeciwdziałaniem zjawisku
przemocy

Prowadzenie i zlecanie
diagnozy, badań,
ekspertyz oraz analiz
dotyczących zjawiska
przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie, Zespół Interdyscyplinarny do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gnieźnie, Urząd Miejski
w Gnieźnie, we współpracy ze służbami,
jednostkami, organizacjami pozarządowymi i
ośrodkami naukowymi, zajmującymi się
przeciwdziałaniem zjawisku przemocy

Wskaźniki realizacji
• Liczba upowszechnionych
kampanii informacyjnoedukacyjnych
w zakresie przeciwdziałania
przemocy wraz z
rozpowszechnianiem ulotek
i materiałów profilaktycznych;
• Ocena wartości merytorycznej
kampanii w odniesieniu do
potrzeb lokalnych
• Liczba zorganizowanych
kampanii informacyjnoedukacyjnych w zakresie
przeciwdziałania przemocy wraz
z rozpowszechnianiem ulotek
i materiałów profilaktycznych;
• Ocena wartości merytorycznej
kampanii w odniesieniu do
potrzeb lokalnych
• Liczba zrealizowanych
programów edukacyjnych;
• Ocena wartości merytorycznej
programów w odniesieniu do
zdiagnozowanych potrzeb
lokalnych

• Liczba diagnoz, badań,
ekspertyz oraz analiz
dotyczących zjawiska przemocy
w rodzinie

Termin
realiza
cji

20212023

20212023

20212023

20212023
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Promowanie instytucji
udzielających wsparcia
osobom i rodzinom
doświadczającym
przemocy w środowisku
lokalnym

2.

Ochrona i
pomoc
osobom
dotkniętym
przemocą w
rodzinie

Udzielanie profesjonalnej
i kompleksowej pomocy
osobom
doświadczającym
przemocy w rodzinie

Udostępnianie aktualnych
adresów i danych
kontaktowych instytucji
udzielających wsparcia
osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie na
terenie Miasta Gniezna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie, Zespół Interdyscyplinarny do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gnieźnie, Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie, we
współpracy z organizacjami pozarządowymi

• Liczba działań i akcji
profilaktycznych, podczas
których rozpowszechniono
plakaty, ulotki, informatory

20212023

Funkcjonowanie Zespołu
Interdyscyplinarnego do
Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
w Gnieźnie oraz grup
roboczych

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
Gnieźnie oraz grupy robocze

• Liczba posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gnieźnie oraz grup
roboczych;
• Liczba osób i rodzin, którym
udzielono pomocy;
• Liczba wszczętych procedur
„Niebieskie Karty”;
• Analiza przesłanek
dotyczących zamknięcia
procedury „Niebieskie Karty”;
• Ocena współpracy;
przedstawicieli służb i instytucji;
• Ocena efektów i trudności
związanych z funkcjonowaniem
Zespołu Interdyscyplinarnego i
grup roboczych

Umożliwienie dostępu do
poradnictwa
specjalistycznego
(medycznego,
psychologicznego,
pedagogicznego,
prawnego, socjalnego,
rodzinnego i
zawodowego)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie, Zespół Interdyscyplinarny do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gnieźnie, Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie, we
współpracy
z organizacjami pozarządowymi

• Liczba i rodzaje udzielonych
porad

20212023

Zapewnienie bezpiecznego
schronienia osobom
doświadczającym
przemocy domowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie, Zespół Interdyscyplinarny do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gnieźnie, Urząd Miejski
w Gnieźnie

• Liczba skierowanych
wniosków;
• Ocena przebiegu zapewnienia
schronienia (współpracy z
instytucjami, długości procedur
oraz trudności)

20212023

20212023
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Funkcjonowanie Miejskich
Świetlic
Socjoterapeutycznych

Urząd Miejski w Gnieźnie

Tworzenie i zwiększanie
zakresu działania oraz
dostępności do
ogólnopolskich i lokalnych
całodobowych telefonów
zaufania, interwencyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie, Zespół Interdyscyplinarny do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gnieźnie, Urząd Miejski
w Gnieźnie, we współpracy z
organizacjami pozarządowymi

Prowadzenie konsultacji
i pomoc dla osób
dotkniętych problemami
uzależnień oraz ofiar i
sprawców przemocy
w rodzinie

Tworzenie warunków
umożliwiających osobom
dotkniętym przemocą w
rodzinie otrzymanie w
pierwszej kolejności
mieszkań socjalnych

Działalność pracowników
socjalnych na rzecz rodzin,
w szczególności pracownika

Urząd Miejski w Gnieźnie; Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Gnieźnie

Urząd Miejski w Gnieźnie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie

• Liczba placówek w ramach
Miejskich Świetlic
Socjoterapeutycznych;
• Liczba podopiecznych
w Miejskich Świetlicach
Socjoterapeutycznych;
• Ocena efektów działań
podejmowanych na rzecz osób
doświadczających przemocy
• Liczba telefonów zaufania
w środowisku lokalnym;
• Czas dostępności telefonu
w środowisku lokalnym;
• Liczba rozmów i interwencji;
• Analiza obszarów udzielanych
porad i wsparcia, a także
wskazanie obszarów
brakujących
• Liczba konsultacji;
• Analiza obszarów konsultacji i
udzielonego wsparcia, a także
wskazanie obszarów
brakujących
• Liczba opracowanych
uregulowań prawnych
(przepisów prawa miejscowego,
regulaminów, etc.)
umożliwiających pomoc
osobom dotkniętym przemocą
w uzyskaniu mieszkania;
• Liczba mieszkań socjalnych
przyznanych osobom
dotkniętym przemocą
w rodzinie w pierwszej kolejności;
• Ocena przebiegu zapewnienia
mieszkania socjalnego
(współpracy z instytucjami,
długości procedur oraz
trudności)
• Ilość środowisk, w których
występuje problem;
• Rodzaj i zakres świadczonej

20212023

20212023

20212023

20212023

20212023
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3.

4.

Oddziaływan
ie na osoby
stosujące
przemoc w
rodzinie

Podnoszenie
wiedzy,
kompetencji
i
umiejętności
pracownikó
w instytucji
działających
w obszarze
przeciwdział
ania zjawisku
przemocy
w rodzinie

Zwiększenie skuteczności
oddziaływań wobec
osób stosujących
przemoc w rodzinie

Wzmacnianie jakości
kształcenia zawodowego
i doskonalenia
zawodowego osób
przygotowujących się do
realizacji zadań z zakresu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz
osób realizujących te
zadania

socjalnego ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Występowanie z
zawiadomieniami do
prokuratury o podejrzeniu
popełnienia czynów
karalnych

Motywowanie do udziału
w terapii uzależnień

Udział w szkoleniach,
konferencjach oraz
warsztatach przedstawicieli
instytucji działających na
rzecz rodzin dotkniętych
przemocą

Organizowanie konferencji
i szkoleń uwzględniających
tematykę zjawiska
przemocy w rodzinie

pomocy;
• Ocena efektów działalności
pracowników socjalnych
Zespół Interdyscyplinarny do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gnieźnie; we współpracy z
Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gnieźnie, Zespół
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gnieźnie, przy
współpracy z publicznymi
i niepublicznymi placówkami medycznymi
oraz Klubem Abstynenta

• Liczba postępowań
przygotowawczych wobec
sprawców przemocy

• Liczba osób zmotywowanych
do udziału
w terapii;
• Liczba osób, które ukończyły
terapię

20212023

20212023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie, Zespół Interdyscyplinarny do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gnieźnie,
Urząd Miejski w Gnieźnie

• Liczba szkoleń, konferencji oraz
warsztatów, w których udział
wzięli przedstawiciele instytucji
działających na rzecz rodzin
dotkniętych przemocą na
terenie Miasta Gniezna;
• Liczba osób przeszkolonych;
• Ocena obszarów
tematycznych doskonalenia, ich
znaczenia dla jakości
realizowanych zadań,
adekwatności dla aktualnych
potrzeb lokalnych oraz ich
efektów

20212023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie, Zespół Interdyscyplinarny do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gnieźnie,
Urząd Miejski w Gnieźnie, we współpracy ze
służbami, jednostkami, organizacjami
pozarządowymi
i ośrodkami naukowymi, zajmującymi się
przeciwdziałaniem zjawisku przemocy

• Liczba posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw
Przemocy w Rodzinie, grup
roboczych;
• Liczba zorganizowanych
debat, konferencji i szkoleń

20212023
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Zapobieganie wypaleniu
zawodowemu
pracowników
zajmujących się
zjawiskiem przemocy w
rodzinie

Podejmowanie działań
zmierzających do
nawiązania i
wzmocnienia współpracy
pomiędzy służbami
realizującymi zadania z
zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
w środowisku lokalnym

Organizowanie spotkań
i superwizji

Wyznaczanie kierunków
działań dla podmiotów
i instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie
podczas wspólnych
posiedzeń, opracowanie
wspólnych zasad
postępowania w
przypadku stwierdzenia
zjawiska przemocy w
rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie, Zespół Interdyscyplinarny do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gnieźnie

• Liczba spokań i superwizji

20212023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie, Zespół Interdyscyplinarny do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gnieźnie, Urząd Miejski
w Gnieźnie, we współpracy ze służbami,
jednostkami, organizacjami pozarządowymi i
ośrodkami naukowymi, zajmującymi się
przeciwdziałaniem zjawisku przemocy

• Liczba posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw
Przemocy w Rodzinie oraz grup
roboczych oraz
zorganizowanych debat,
konferencji, opracowanych
zasad postępowania

20212023
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IX. Organizacyjne zasoby Miasta Gniezna w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie
Lp.

Nazwa

Adres i numer telefonu

Strona WWW, email

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie

ul. Dworcowa 7
62-200 Gniezno
Tel. 61 426 25 82

www.mops.gniezno.pl
mops@mops.gniezno.pl

2.

Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie

www.swietlice.gniezno.pl
swietlice_gniezno@onet.pl

3.

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

4.

- Wydział Prewencji – Sekretariat
- Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii
- Zespół Dzielnicowych
- Referat Patrolowo-Interwencyjny
Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie

5.

Sąd Rejonowy w Gnieźnie

ul. Kilińskiego 17
62-200 Gniezno
Tel. 61 425 82 57
Ul. Papieża Jana Pawła II 2
62-200 Gniezno
Tel. 47 77 21 211
Tel. 47 77 21 229
Tel. 47 77 21 229
Tel. 47 77 21 229
ul. Słomianka 8
20-200 Gniezno
Tel. 61 423 74 14
ul. Franciszkańska 9/10
62-200 Gniezno
Tel. 61 423 93 00
Tel. 61 423 93 20
Tel. 61 423 93 30
ul. Franciszkańska 10
62-200 Gniezno
Tel. 61 423 93 59
ul. Franciszkańska 10
62-200 Gniezno
Tel. 61 423 93 59
ul. Krucza 3
62-200 Gniezno
Tel. 61 426 42 68
Ul. Lecha 6
62-200 Gniezno
Tel. 61 426 04 99
ul. Pocztowa 6
62-200 Gniezno
Tel. 61 633 43 38

gsa.cba.pl
gsaodnowa@wp.pl

- Wydział II Karny
- Wydział III Rodzinny i Nieletnich
6.

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych

7.

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych

8.

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie
„Odnowa”

9.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gnieźnie

10.

Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy
Bezdomnym i Integracji Społecznej „DOM”

www.gniezno-policja-gov.pl

www.poznan.po.gov.pl
gniezno@poznan.po.gov.pl
www.gniezno.sr.gov.pl
karny@gniezno.sr.gov.pl
rodzinny@gniezno.sr.gov.pl

zkssd@gniezno.sr.gov.pl

zkssr@gniezno.sr.gov.pl

-

stowarzyszenie_dom.free.ngo.pl
stowarzyszenie_dom@free.ngo.pl
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Lp.

Nazwa

Adres i numer telefonu

Strona WWW, email

11.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sienkiewicza 12A
62-200 Gniezno
Tel. 61 424 07 54

www.pcpr.powiat-gniezno.pl
pcpr@powiat-gniezno.pl

12.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie

www.pppgniezno.info
ppp.gniezno@interia.pl

13.

Ośrodek Pomocy dla Osób Poszkodowanych
Przestępstwem
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Dom Matki i Dziecka. Placówka OpiekuńczoWychowawcza
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

ul. Kościuszki 7
62-200 Gniezno
Tel. 61 424 66 40
Os. Orła Białego 20
62-200 Gniezno
Tel. 61 425 57 82
Os. Orła Białego 20
62-200 Gniezno
Tel. 61 425 57 86

15.

Świetlica dla Dzieci i Młodzieży przy Zgromadzeniu
Zakonnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á
Paulo

ul. Lecha 11
62-200 Gniezno
Tel. 61 426 36 70

siostry.gniezno@gmail.com

16.

Dom Dziecka w Gnieźnie

ul. Paczkowskiego 16
62-200 Gniezno
Tel. 61 426 49 48

www.dd.powiat-gniezno.pl
domdziecka@powiat-gniezo.pl

17.

Centrum Aktywności Społecznej LARGO

ul. Sienkiewicza 12A
62-200 Gniezno
Tel. 61 425 52 98

poczta@largo.gniezno.pl

14.

www.caritas.gniezno.pl
pokrzywdzeni@caritas.gniezno.pl
www.caritas.gniezno.pl
dmd.gniezno@caritas.gniezno.pl
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X. Koordynowanie zadań Programu
Za koordynowanie zadań Programu odpowiedzialny jest Zespół Interdyscyplinarny
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gnieźnie oraz Wydział Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

XI. Sposoby ewaluacji Programu
Ewaluacja Programu jest niezbędna ku temu, by projektować działania w najbliższej
i dalszej przyszłości. Wskazuje ona zarówno efekty, jak i trudności w zakresie realizacji
działań profilaktycznych.
W niniejszym Programie przyjmie ona charakter autoewaluacji, skoncentrowanej na
wskaźnikach zarówno ilościowych, jak i jakościowych, uwzględnionych w rozdziale
VIII. Istotne w jej zakresie będą planowane cele: ocena skuteczności działań
prowadzonych w ramach Programu, ocena wpływu Programu na przezwyciężanie
sytuacji kryzysowej oraz przerywanie cyklu przemocy przez osoby doświadczające
przemocy domowej, a także ocena działań informacyjnych i edukacyjnych
prowadzonych w jego ramach5.
Zakres ewaluacji obejmie efekty wsparcia osób doświadczających przemocy
domowej oraz profilaktyki uniwersalnej w analizowanym zakresie na terenie Miasta
Gniezna w latach 2021-2023 w oparciu o metody:
• opracowanie raportu ewaluacyjnego, wskazującego stopień realizacji
zaplanowanych działań, wraz z rekomendacjami;
• debatę ekspercką, z udziałem: członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
radnych Miasta Gniezna (w szczególności członków
Komisji Polityki
Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego), przedstawicieli służb społecznych
oraz organizacji pomocowych. Organizatorem debaty będzie Zespół
Interdyscyplinarny powołany przez Prezydenta Miasta Gniezna.
Ostateczne wyniki ewaluacji Programu zostaną podsumowane w roku zakończenia
realizacji Programu i zaprezentowane Radzie Miasta Gniezna w formie pisemnego
raportu.

XII. Finansowanie Programu
Realizacja działań określonych w niniejszym Programie uzależniona będzie od
wielkości środków finansowych zaplanowanych w corocznych budżetach Miasta
Gniezna.
Źródłem finansowania będą środki przeznaczone na zadania określone w Miejskim
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ten sposób
5

Instytucja Województwa Małopolskiego, Ewaluacja gminnych i powiatowych programów
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poradnik, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków 2015,
s. 20.
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możliwe będzie skorelowanie ze sobą obydwu Programów, gdyż problemy związane
z występowaniem przemocy w rodzinie oraz nadużywaniem alkoholu bardzo często
występują obok siebie.
Ponadto istnieje możliwość pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa oraz uzyskanych
grantów z innych źródeł.
Część z zadań określonych w Programie nie wymaga dodatkowych
nakładów finansowych, gdyż są to działania o charakterze wolontariatu, bądź
wynikają ze statutowych zadań poszczególnych uczestników Programu.
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Tabela 11. Grupy ryzyka według ekspertów instytucji zajmujących się problemami
uzależnień i przemocy na terenie Miasta Gniezna
Tabela 12. Ocena skuteczności pomocy dla osób i rodzin z dysfunkcjami w Mieście
Gnieźnie według ekspertów
Tabela 13. Dynamika zmian w zakresie częstotliwości doświadczania agresji i przemocy
wśród mieszkańców Miasta Gniezna w latach 2003-2017
Tabela 14. Postawy wobec przemocy wśród mieszkańców Miasta Gniezna – dorośli
Tabela 15. Częstotliwość doświadczania agresji i przemocy werbalnej wśród
mieszkańców Miasta Gniezna
Tabela 16. Częstotliwość doświadczania agresji i przemocy niewerbalnej wśród
mieszkańców Miasta Gniezna
Tabela 17. Częstotliwość stosowania agresji i przemocy werbalnej wśród mieszkańców
Miasta Gniezna (uczniowie a dorośli)
Tabela 18. Częstotliwość stosowania agresji i przemocy niewerbalnej wśród
mieszkańców Miasta Gniezna (uczniowie a dorośli)
Tabela 19. Ofiary przemocy fizycznej lub psychicznej wśród mieszkańców Miasta
Gniezna (uczniowie)
Tabela 20. Ofiary przemocy fizycznej lub psychicznej wśród mieszkańców Miasta
Gniezna (dorośli)
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Wykaz wykresów
Wykres 1.
Wykres 2.
Wykres 3.
Wykres 4.
Wykres 5.

Wykres 6.
Wykres 7.
Wykres 8.
Wykres 9.

Liczba formularzy „Niebieska Karta A” wypełnionych przez Policję w latach
2017-2019
Liczba przypadków przemocy odnotowanych przez Policję w latach
2017-2019
Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą
w rodzinie w latach 2017-2019
Grupy osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą
w rodzinie w 2019
Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie będąc pod wpływem alkoholu, doprowadzonych do izb
wytrzeźwień lub innych tego typu placówek w latach 2017-2019
Ocena powszechności zjawiska przemocy wśród mieszkańców Miasta
Gniezna
Znajomość rodzin, w których dochodzi do zjawiska przemocy wśród
mieszkańców Miasta Gniezna
Korzystanie z pomocy przez ofiary przemocy wśród mieszkańców Miasta
Gniezna
Udzielanie pomocy ofiarom przemocy przez mieszkańców Miasta
Gniezna
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23
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Uzasadnienie
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminę obowiązek
tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który jest realizowany m.in.
poprzez opracowanie i realizację gminnego programu
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta Gniezna na lata 2021-2023 ma na celu ograniczenie zjawiska
przemocy w rodzinie, zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zwiększenia
dostępności pomocy oraz skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
Miasta Gniezna

Michał Glejzer
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