
Uchwała XLVI/317/2022 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 grudnia 2022 roku 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim 

na lata 2016 -2023” 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526), w związku z art.19 pkt.16 oraz art.112 ust.13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) oraz art.6 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXV/179/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2016 r. zmienia 
się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie: „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016 -2023”.   

§ 2. W załączniku do uchwały nr XXV/179/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
26 października 2016 r. zmienia się nazwę programu, który otrzymuje brzmienie: „Powiatowy Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim 
na lata 2016 -2023”.   

§ 3. W załączniku do uchwały nr XXV/179/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
26 października 2016 r. dodaje się załącznik, który określa wzór sprawozdania z realizacji Programu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
 

Andrzej Michta 
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        Załącznik do Uchwały nr XLVI/317/2022 

        Rady Powiatu Namysłowskiego 

        z dnia 28 grudnia 2022 r.  

 
WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU 

 
      

1. Obszary, kierunki i działania Programu   

1.1. Profilaktyka i edukacja społeczna - Obszar 1 

  
Lp. Rodzaj działania Wskaźnik Wartość 

wskaźnika  

1. Diagnoza zjawiska przemocy  

w rodzinie na obszarze powiatu  

Liczba opracowanych  

i opublikowanych diagnoz  

 

2. Prowadzenie lokalnych kampanii 

społecznych, które:  

- obalają mity i stereotypy na temat 

przemocy w rodzinie 

usprawiedliwiające jej stosowanie;  

- opisują mechanizmy przemocy  

w rodzinie oraz jednoznacznie 

wskazują na ich społeczną szkodliwość 

i społeczno-kulturowe uwarunkowania;  

- promują metody wychowawcze bez 

użycia przemocy i informują o zakazie 

stosowania kar cielesnych wobec dzieci 

przez osoby wykonujące władzę 

rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub 

pieczę; 

- promują działania służące 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

w tym ochronę i pomoc dla osób 

doznających przemocy oraz 

interwencję wobec osób stosujących 

przemoc  

Liczba lokalnych kampanii 

społecznych  

 

Współpraca pomiędzy organami 

samorządu terytorialnego                         

a kościołami lub związkami 

wyznaniowymi na danym terenie,  

w celu wprowadzenia elementów 

edukacji na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie w ramach działania poradni 

prowadzonych przez kościoły lub 

związki wyznaniowe lub do programów 

nauk przedmałżeńskich. 

 

1. Liczba podjętych inicjatyw 

 

2. Liczba osób, którym udzielono 

informacji dotyczących 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie  

 

Lp. Rodzaj działania Wskaźnik  Wartość 

wskaźnika  

3. 

 

 

 

Opracowanie i realizacja programów 

służących działaniom profilaktycznym, 

mającym na celu udzielenie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza      

w zakresie promowania i wdrożenia 

prawidłowych metod wychowawczych                    

1. Liczba opracowanych 

programów 

  

2. Liczba zrealizowanych 

programów  
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w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą domową  

3. Liczba uczestników programów  

 

1.2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie  

       – Obszar 2 
    

Lp. Rodzaj działania Wskaźnik Wartość wskaźnika 

 1. Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty 

placówek wspierających i udzielających 

pomocy osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie, w tym:  

- ośrodka interwencji kryzysowej  

1. Zakres i rodzaj 

świadczonych usług 

  

2. Liczba osób 

korzystających               

z oferty placówek  

 

Nawiązywanie i wzmacnianie 

współpracy pomiędzy instytucjami 

rządowymi i samorządowymi oraz 

organizacjami pozarządowymi                    

w zakresie pomocy osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie  

Liczba zlecanych lub 

wspólnie realizowanych 

projektów  

 

2. Upowszechnianie informacji w zakresie 

możliwości i form uzyskania m.in. 

pomocy: medycznej, psychologicznej, 

prawnej, socjalnej, zawodowej  

i rodzinnej  

1. Liczba opracowanych 

i upowszechnionych 

materiałów 

informacyjnych  

 

2. Liczba lokalnych 

kampanii społecznych  

 

Opracowanie i realizacja zajęć 

edukacyjnych kierowanych do osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie w 

zakresie podstaw prawnych i zagadnień 

psychologicznych dotyczących reakcji 

na przemoc w rodzinie  

1. Liczba zajęć dla osób 

dotkniętych przemocą                     

w rodzinie  

 

2. Liczba osób 

uczestniczących 

 w zajęciach  

 

Lp. Rodzaj działania Wskaźnik Wartość wskaźnika 

3. Realizowanie przez instytucje publiczne 

zajmujące się pomocą osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie 

pomocy w formie poradnictwa 

medycznego, psychologicznego, 

prawnego, socjalnego, zawodowego                          

i rodzinnego  

Liczba osób objętych 

pomocą w formie 

poradnictwa  

 

Zapewnienie osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie miejsc 

całodobowych w ośrodkach wsparcia           

ośrodkach interwencji kryzysowej oraz 

specjalistycznych ośrodkach wsparcia 

dla ofiar przemocy w rodzinie   

1. Liczba   ośrodków 

interwencji kryzysowej  

 

2. Liczba miejsc  

w ośrodkach interwencji 

kryzysowej  

 

3. Liczba osób 

dotkniętych przemocą                     
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w rodzinie, które 

skorzystały z miejsc  

w wyżej wymienionych 

ośrodkach 

 

Tworzenie i zwiększanie zakresu 

działania oraz dostępności do lokalnych 

telefonów zaufania, interwencyjnych 

lub informacyjnych dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie 

 

1. Liczba lokalnych 

telefonów zaufania  

 

2. Czas dostępności 

telefonu  

 

3. Liczba rozmów  

i interwencji  

 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

krzywdzonym dzieciom w trybie art. 

12a ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie  

 

Liczba dzieci, które 

zostały odebrane  

z rodziny w razie 

bezpośredniego 

zagrożenia życia lub 

zdrowia w związku                        

z przemocą w rodzinie  

 

 

Opracowanie i realizacja programów 

terapeutycznych i pomocy 

psychologicznej dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie  

1. Liczba programów 

terapeutycznych 

  

2. Liczba osób 

uczestniczących                      

w programie 

terapeutycznym  

 

3. Liczba osób, które 

ukończyły programy 

terapeutyczne  

 

4. Liczba grup 

terapeutycznych  

 

5. Liczba grup wsparcia 

 

 

Lp. Rodzaj działania Wskaźnik Wartość wskaźnika 

4. Badanie skuteczności pomocy 

udzielanej rodzinom dotkniętym 

przemocą  

1. Liczba zakończonych 

procedur „Niebieskie 

Karty” z uwagi na 

ustanie przemocy  

w rodzinie 

 

2. Liczba osób 

monitorowanych po 

opuszczeniu 

specjalistycznych 

ośrodków wsparcia dla 

ofiar przemocy                        

w rodzinie, u których 

przemoc ustała  

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0B6BB90D-3DAB-482C-BA3E-7771AB33745C. Podpisany Strona 3 z 6



 4 

1.3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie –Obszar 3 

      
Lp. Rodzaj działania Wskaźnik Wartość wskaźnika 

 1. Ewidencjonowanie podmiotów oraz 

organizacji pozarządowych, które 

realizują oferty dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie, a w szczególności 

realizujących programy korekcyjno-

edukacyjne  

1. Corocznie 

aktualizowana na stronie 

internetowej PCPR baza 

teleadresowa   

 

2. Liczba opracowanych 

informatorów   

zawierających dane 

teleadresowe 

 

Przesyłanie w terminie do dnia 15 lipca 

każdego roku, zaktualizowanych 

powiatowych informatorów (baza 

teleadresowa instytucji i podmiotów 

wraz ze wskazaniem realizowanych 

zadań i godzin przyjęć) właściwym 

miejscowo: prezesowi sądu 

rejonowego, prokuratorowi 

rejonowemu, komendantowi Policji  

oraz wchodzącym w obręb powiatu 

gminom  

Przekazanie instytucjom                     

i podmiotom aktualnego 

informatora (w wersji 

elektronicznej) 

 

Lp. Rodzaj działania Wskaźnik Wartość wskaźnika 

 

2. Stosowanie procedury „Niebieskie 

Karty”  

Liczba sporządzonych 

przez pracowników 

socjalnych formularzy 

„Niebieskich Kart – A”  

 

 

Aktywność i współdziałanie oraz 

wymiana informacji pomiędzy służbami                

w zakresie monitoringu zachowań osób 

uprzednio skazanych za stosowanie 

przemocy w rodzinie  

Liczba przekazanych 

Policji lub kuratorom 

sądowym informacji 

przez pracowników 

socjalnych                      

o ponownym 

stosowaniu przemocy                     

w rodzinie przez osoby 

uprzednio skazane za 

tego rodzaju przemoc 

 

 

3. Opracowanie i realizacja programów 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 

dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie  

Liczba edycji 

programów oddziaływań 

korekcyjno-

edukacyjnych 
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Monitorowanie udziału osób 

stosujących przemoc w rodzinie               

w oddziaływaniach korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie  

1. Liczba podmiotów 

realizujących programy  

 

2. Liczba uczestników  

 

3. Liczba osób, które 

ukończyły programy 

 

 

Badanie skuteczności programów 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  

kierowanych do osób stosujących 

przemoc w rodzinie poprzez  

monitorowanie ich zachowań przez 

okres do 3 lat po ukończeniu programu  

korekcyjno-edukacyjnego  

1. Liczba osób 

stosujących przemoc                       

w rodzinie, które po 

ukończeniu programu 

powróciły do zachowań 

przemocowych             

w rodzinie  

 

2. Liczba osób 

osadzonych, poddanych 

oddziaływaniom, które 

w ciągu 3 lat zostały 

ponownie osadzone  

z uwagi na popełnienie 

czynu 

  

 

Lp. Rodzaj działania Wskaźnik Wartość wskaźnika 

4. Opracowanie i realizacja programów 

psychologiczno-terapeutycznych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie  

1. Liczba programów 

psychologiczno-

terapeutycznych dla 

osób stosujących 

przemoc  

w rodzinie 

 

2. liczba uczestników  

 

3. Liczba osób, które 

ukończyły programy  

 

Badanie skuteczności programów 

psychologiczno-terapeutycznych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie  

Liczba osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 

które po ukończeniu 

programów powróciły 

do zachowań 

przemocowych              

w rodzinie 

 

 

 

1.4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów   

       realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy                      

       w rodzinie – Obszar 4 
 

Lp. Rodzaj działania Wskaźnik Wartość wskaźnika  

1. Wdrożenie systemu wsparcia dla osób 

pracujących bezpośrednio                          

z osobami dotkniętymi przemocą w 

Liczba osób poddanych 

różnym formom 

poradnictwa                         
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rodzinie i z osobami stosującymi 

przemoc, w formie m.in. superwizji, 

coachingu, grup wsparcia  

 

i wsparcia 

psychologicznego  
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