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Charakterystyka gminy w kontekście zasobów pomocnych  

w profilaktyce zjawiska przemocy w rodzinie 

 

 

Długołęka to gmina wiejska położona w północno – wschodniej części województwa 

dolnośląskiego i współtworzy powiat wrocławski. Na przestrzeni lat wzrastała liczba 

mieszkańców gminy, głównie z powodu osiedlania się ludności z Wrocławia. Obecnie  

w gminie Długołęka zamieszkuje około 24 tys. osób, z niewielką przewagą kobiet.  

 

Na terenie gminy od 1997 roku działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Obecnie uchwalony przez Radę Gminy i realizowany przez komisję program 

profilaktyczny został stworzony na podstawie diagnozy zagrożeń dotyczącej uzależnień (od 

alkoholu, narkotyków, dopalaczy) oraz przemocy w rodzinie.  

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) jest odpowiedzialna 

za inicjowanie działań profilaktycznych w tych obszarach oraz kontrolowanie punktów 

sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Komisja współpracuje  

z: Zakładami Opieki Zdrowotnej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym 

Ośrodkiem Kultury, świetlicami środowiskowymi oraz grupami wsparcia dla dzieci i 

młodzieży, Zespołem Pomocy Rodzinie, Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz 

szkołami z terenu gminy Długołęka, a także kuratorami sądowymi, przedstawicielami Policji, 

grupami AA i AL – ANON, parafiami oraz placówkami leczenia odwykowego (poza terenem 

gminy). Na terenie gminy funkcjonuje także Interdyscyplinarny Zespół do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, służący pomocą osobom doznającym i stosującym 

przemoc w rodzinie. Dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu oferowana 

jest pomoc w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień we 

Wrocławiu.  

 

Jak wynika z policyjnych statystyk, najczęstszym problemem jest prowadzenie pojazdów  

w stanie nietrzeźwym oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. W 2012 oraz 2011 

roku Policja pięciokrotnie uruchomiła procedurę Niebieskiej Karty. Inne podmioty inicjujące 

tą procedurę to w placówki oświatowe w gminie, które w 2012 roku wystąpiły z 2 wnioskami 

oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w 2012 roku uruchomiono procedurę 33 razy, 

zaś w ubiegłym 2011 roku – 12.   
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W gminie dostęp do alkoholu regulowany jest uchwałą Rady Gminy Długołęka w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie z zapisami powyższej 

uchwały na terenie gminy funkcjonuje 67 sklepów i 29 barów mających zezwolenie na 

sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa, nieco mniej punktów sprzedaje alkohol do 18%  

i powyżej 18% zawartości alkoholu. W ramach gminnego programu profilaktyki 

przeprowadzono szkolenie instruujące właścicieli tego typu lokalów o przepisach prawnych 

regulujących kwestie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym 

 

Jednym z istotnych działań GKRPA jest finansowanie działalności Gminnego Punktu 

Konsultacyjnego ds. Uzależnień, w ramach którego dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych, dzieci alkoholików i ofiar przemocy w rodzinie podejmowane są 

następujące działania pomocowe: prowadzenie konsultacji oraz interwencji kryzysowej, 

motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych, udzielanie 

wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, rozpoznanie zjawiska przemocy 

domowej, udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy  

i powstrzymania przemocy. 

 

We wszystkich 10 szkołach podstawowych oraz 6 gimnazjach oraz w liceum w gminie 

prowadzone są działania profilaktyczne – warsztaty dla uczniów, imprezy kulturalne 

(spektakle, koncerty), szkolenia dla rodziców, finansowanie wyjazdów, konkursy i turnieje 

sportowe dla dzieci i młodzieży. GKRPA dba także o dostarczanie alternatywnych okazji do 

spędzania czasu wolnego, poprzez opiekę nad boiskami, placami zabaw, siłowniami. 

 

Zespół Pomocy Rodzinie (ZPR) w 2011 roku objął wsparciem 173 osoby w ramach 274 

spotkań. Najczęściej z pomocy tej korzystali dorośli członkowie rodziny oraz osoby 

uzależnione i ich dzieci. Dużo rzadziej interwencje dotyczyły przemocy domowej. 59 osób 

skierowano na leczenie.  

 

W gminie prowadzony jest program wspierania rodzin, obejmujący zarówno działania 

diagnostyczne, takie jak wywiady środowiskowe i specjalistyczne konsultacje, jak i szeroko 

zakrojone inicjatywy poprawiania sytuacji materialno – bytowej dzieci i młodzieży 

(dożywianie, monitorowanie sytuacji zdrowotnej, pomoc materialna), a także podnoszenie 
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umiejętności wychowawczych i opiekuńczych rodziców oraz przeciwdziałanie kryzysom  

w rodzinie.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce wspiera osoby i rodziny przeżywające 

trudne sytuacje życiowe poprzez: świadczenia pieniężne (zasiłki), pracę socjalną, pomoc 

rzeczową, udzielanie schronienia i usługi opiekuńcze. Trudna sytuacja życiowa beneficjentów 

najczęściej wynika z ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego, uzależnienia (alkoholizmu, 

narkomanii) oraz losowych zdarzeń wymagających interwencji kryzysowej. W związku  

z narastającym zapotrzebowaniem na wsparcie ze strony GOPS, w sprawozdaniach 

wnioskowane jest zwiększenie liczby pracowników Ośrodka, opracowanie programu 

wsparcia dla osób przezywających trudności objawiające się w zaburzeniach psychicznych 

oraz alternatywne dla całodobowego pobytu w Domach Pomocy Społecznej formy pomocy 

ludziom starszym i niepełnosprawnym.  

 

W celu podniesienia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie GOPS w okresie 

wrzesień - grudzień 2012 zrealizował projekt pod nazwą: „Rodzina bez przemocy – tworzenie 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w Gminie Długołęka” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

W ramach powyższego projektu zostały zaprojektowane ulotki i plakaty o tematyce przemocy 

w rodzinie z informacją o działalności Punktu Konsultacyjnego oraz innych formach pomocy 

na terenie Gminy Długołęka. Jednym z kluczowych działań realizowanym w ramach projektu 

było utworzenie Punktu Konsultacji Psychologicznych oraz Prawnych dla osób dotkniętych 

przemocą, w którym oferowana była indywidualna, bezpłatna pomoc psychologiczna  

i prawna osobom, które doświadczyły przemocy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej, 

ekonomicznej, a także zaniedbania. 
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Badanie młodzieży 

 

Opis badania 

 

Do badania użyto ankiety składającej się z 23 pytań i danych metryczkowych, wypełnianych 

samodzielnie przez uczniów. Wszystkie pytania dotyczyły poglądów respondentów na temat 

przemocy oraz skali przemocy domowej i cyberprzemocy.  

 

Opis badanej grupy 

 

Ogółem przebadano 155 uczniów (91 dziewcząt i 64 chłopców) w wieku od 11 do 20 lat, 

mieszkających w gminie Długołęka. Najliczniejsi byli 14 – latkowie (41 osób) oraz  

18 – latkowie (42 osoby). Cztery osoby nie udzieliły informacji o swoim wieku. Poniżej 

zostały zaprezentowane wszystkie kategorie wiekowe respondentów wraz z ich częstościami. 

 

 

 

Jeśli chodzi o sytuację materialno – bytową ankietowanych uczniów, to u przeważającej 

większości (80%) z nich oboje rodzice są zatrudnieni. Tylko w przypadku jednego 

ankietowanego ani ojciec ani matka nie pracują. 25 osób jest utrzymywanych tylko przez 

jednego z rodziców. Uczniowie zostali poproszeni o ocenienie sytuacji materialnej swojej 

rodziny. Ponad połowa z nich charakteryzują swoją sytuację jako dobrą (90 osób), a co trzeci 

– jako bardzo dobrą (49 osób). Za przeciętny uważa swój status materialny tylko 12 uczniów, 

a zaledwie czterech twierdzi, że jest on zły.  

 

Najwięcej ankietowanych mieszka z mamą, nieco mniej z tatą i rodzeństwem. Co trzeci uczeń 

mieszka z babcią, a co piąty z dziadkiem. Szczegóły znajdują się na wykresie poniżej. 
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Kontakt uczniów z rodzicami 

 

Respondenci oceniali atmosferę w swoich domach oraz kontakt z rodzicami. Przeważały 

oceny bardzo dobre i dobre. Negatywne opinie wyraziło dwóch uczniów w pytaniu  

o atmosferę oraz czterech, jeśli chodzi o relacje z rodzicami. Jeśli już dochodzi do kłótni  

w domu, to nastolatki najczęściej reagują agresją (25%) oraz zamknięciem się w sobie (17%). 

Nieco rzadziej zdarza im się izolować od rodziców, płakać czy wpadać w histerię.  
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Przekonania ankietowanych na temat agresji i przemocy 

 

Uczniowie mają podzielone zdanie na temat tego, jak często spotykają się z agresją. 61% 

ocenia, że styka się z nią bardzo rzadko lub dość rzadko, jednak pozostali (33%) szacują,  

że zdarza się to dość często lub bardzo często. 7 osób nie ma zdania na ten temat. 

 

 

 

Wśród przyczyn agresywnego zachowania, uczniowie najczęściej wymieniają: alkohol (61%), 

braki w kompetencjach społecznych (nieumiejętność porozumiewania się – 52%, 

nieumiejętność w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych – 47%), ale także wewnętrzne 

trudności sprawcy przemocy (wcześniejsze doświadczenia przemocy – 35%, zaburzenia 

psychiczne – 34%) oraz złą sytuację materialną (37%). Najmniej znaczącymi przyczynami 

okazały się bezradność, niezaradność życiowa oraz stereotypy. 
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Przemoc domowa 

 

26 uczniów (17%) przyznało w ankiecie, że doświadczyło przemocy w rodzinie, większość 

kilku jej rodzajów. Najczęściej była to przemoc fizyczna (22 osoby) oraz psychiczna – bycie 

zastraszanym, poniżanym, szantażowanym (17 osób). Dużo rzadziej zdarzały się przypadki 

przemocy ekonomicznej, zaniedbania i przemocy seksualnej, jednak niepokojące są nawet 

pojedyncze ich przypadki.  
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Uczniowie najczęściej jako doświadczającego przemocy w rodzinie wskazują siebie (aż 49 

wskazań, czyli 32% ankietowanych), dużo rzadziej swoją mamę (17 odpowiedzi) oraz 

rodzeństwo i tatę. Jeśli chodzi o sprawcę przemocy, to respondenci uważają, że są to zwykle 

oni sami (25 wskazań, czyli 16%), a w dalszej kolejności rodzice i rodzeństwo. Ankietowani 

nie postrzegają osób starszych, niepełnosprawnych i chorych ani jako poszkodowanych, ani 

jako sprawców przemocy w rodzinie. Rozkłady poszczególnych odpowiedzi znajdują się  

w tabeli poniżej. 

 

Członek rodziny 

Ilość wskazań jako  

ofiara przemocy 

Ilość wskazań jako  

sprawca przemocy 

Liczebność 
Procent 

ankietowanych 
Liczebność 

Procent 

ankietowanych 

Ankietowany uczeń 49 32% 25 16% 

Mama 17 11% 17 11% 

Tata 10 6% 18 12% 

Siostra 11 7% 11 7% 

Brat 13 8,5% 13 8,5% 

Osoba niepełnosprawna 1 1% 0 0% 

Osoba starsza 6 4% 5 3% 

 

Ankietowani określali także, jakich zachowań związanych z przemocą doświadczają w domu. 

Poniżej została zaprezentowana zbiorcza tabela, pomijająca odpowiedzi „nigdy”. Wynika  

z niej, że do najczęstszych sytuacji należą: bicie, szarpanie, wyzywanie, krzyczenie, 

zakazywanie oraz brak zainteresowania problemami dziecka. Najrzadziej występuje przemoc 

ekonomiczna i zaniedbanie. Alarmujące jest, że dwóch ankietowanych jest często 

zmuszanych do czynności seksualnych przez kogoś z rodziny. 

 

 Rodzaj zachowania 
Zdarza się 

często 

Zdarzyło się 

kilka razy 

Zdarzyło się 

raz 

Przemoc fizyczna 

Bicie 6 16 19 

Szarpanie 6 12 16 

Policzkowanie 2 7 8 

Przemoc 

psychiczna 

Wyzwiska 14 25 11 

Krzyki 23 47 24 
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Groźby 8 13 2 

Zastraszanie 6 11 5 

Zamykanie w samotności 1 6 4 

Poniżanie 4 8 6 

Wyśmiewanie 6 7 8 

Zakazy 19 54 22 

Przemoc 

ekonomiczna 

Rzucanie przedmiotami 5 11 11 

Odbieranie pieniędzy 5 10 5 

Przekupstwo 5 7 8 

Wynoszenie wspólnej własności 0 1 5 

Zaniedbanie 

Głodzenie 2 5 4 

Brak zainteresowania problemami 

dziecka 
6 16 6 

Przemoc seksualna 

Wymuszanie pożycia seksualnego 2 0 0 

Zmuszanie do oglądania materiałów 

pornograficznych 
1 1 0 

Zmuszanie do czynności seksualnych 

w zamian za pieniądze 
2 0 0 

 

Uczniowie doznający przemocy domowej wskazywali, kogo obdarzają największym 

zaufaniem i proszą o pomoc. W sumie 70 osób, czyli 45% udzieliło tutaj odpowiedzi. Prawie 

połowa z nich (32 osoby) nie zwróciłaby się o pomoc do nikogo. Pozostali najczęściej 

wybierali mamę (26 osób), dużo rzadziej innych członków rodziny, a zaledwie kilka osób 

wskazywało pracowników szkoły. Szczegóły widoczne są poniżej.  
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Młodzież a korzystanie z komputera i Internetu 

 

95% uczniów najczęściej korzysta z komputera z dostępem do sieci u siebie w domu. 

Respondenci określali także, do czego służy im komputer. Ponad połowa za główną funkcję 

podaje korzystanie z Internetu. Nieco mniej popularne odpowiedzi to słuchanie muzyki  

(44% ankietowanych), granie w gry (40%) oraz oglądanie filmów (39%). Co trzeci badany 

wskazuje cel naukowy. 
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Ponad 80% uczniów codziennie surfuje w sieci. Jednorazowo spędzają oni najczęściej około  

2 godzin na korzystaniu z Internetu. Co szósty ankietowany przed monitorem komputera 

przesiaduje powyżej 4 godzin.  

 

 

 

W przypadku połowy respondentów rodzice lub opiekunowie interesują się tym, w jaki 

sposób korzystają z komputera i Internetu. Jednak ponad 1/3 uważa, że nikt z ich otoczenia 

nie jest tym zainteresowany. Rodzeństwo 12 osób przejawia zainteresowania w tej kwestii.  

 

 

Cyberprzemoc 

 

Cyberprzemoc jest zjawiskiem stosunkowo nowym, związanym z przenoszeniem pewnych 

sfer życia do przestrzeni wirtualnej. Termin ten oznacza nękanie lub poniżenie jakiejś osoby 

lub grupy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wysyłanie obraźliwych 

smsów, złośliwe komentowanie treści w Internecie, umieszczanie materiałów bez zgody osób 

na nich umieszczonych np. zdjęć, filmów itp.). 

 

Blisko 90% ankietowanych deklaruje, że zna pojęcie cyberprzemocy. Ponad połowa uważa, 

że ich rówieśników dotknęło to zjawisko. Do posługiwania się cyberprzemocą przyznają się 

24 osoby (15%). 
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80 ankietowanych wskazywało na przejawy cyberprzemocy, których osobiście doświadczyli. 

Najczęściej była to propozycja spotkania z nieznajomą osobą, co dotyczyło ponad połowy 

respondentów. Inne częste sytuacje wskazywane przez uczniów to:  wypytywanie o szczegóły 

prywatnego życia (39%), próby obrażania czy poniżania odpowiadającego (37%) oraz 

kradzież sieciowej tożsamości (34%). Co czwarty badany doświadczył umieszczania w sieci 

jego wizerunku bez zgody ankietowanego. Pozostałe odpowiedzi prezentuje wykres. 
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Trzech na czterech respondentów deklaruje swoją pomoc w przypadku bycia świadkiem 

cyberprzemocy. Przede wszystkim gotowi byliby porozmawiać o problemie (67%), ale także 

poinformować kogoś dorosłego – rodzica, nauczyciela (49%) oraz policji (39%). Najrzadziej 

wybieranym sposobem interwencji było powiadomienie hotline (12%). 11 osób uznało, że nie 

da się pomóc doznającym cyberprzemocy. 

 

Ostatnie pytanie w ankiecie dla młodzieży dotyczyło tego, co uważają za główne przyczyny 

cyberprzemocy. Wymieniane były głownie cechy sprawcy (jego charakter oraz brak 

kompetencji w zakresie panowania nad emocjami), ale także doświadczanie przemocy 

domowej lub szkolnej. Także brutalne gry komputerowe zdaniem badanych zwiększają 

poziom agresji i przyczyniają się do cyberprzemocy. Rzadziej wymieniane są brutalne filmy 

oraz wielogodzinne korzystanie z komputera. 
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Badanie dorosłych mieszkańców gminy 

 

Opis badania 

 

Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety, która zawierała 21 pytań związanych ze 

skalą przemocy w gminie, charakterystyką sprawcy oraz osób doznających przemocy, 

działalności profilaktycznej i interwencyjnej, a także poglądów respondentów na kwestie 

przemocy. Ponadto na końcu ankiety umieszczono 8 pytań metryczkowych dotyczących 

danych socjo – demograficznych oraz relacji rodzinnych osób badanych. 

 

 

Opis badanej grupy 

 

Badanie zostało przeprowadzone wśród 325 dorosłych mieszkańców gminy Długołęka –  

218 kobiet (67%), 95 mężczyzn (29%) oraz 12 osób, które nie udzieliły informacji na ten 

temat. Wiek ankietowanych najczęściej mieścił się w przedziale od 25 do 34 lat oraz od 35 do 

44 lat. Liczbę osób w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawia wykres.  

 

 

 

Ankietowani najczęściej posiadali wykształcenie średnie (40%), w dalszej kolejności 

zasadnicze zawodowe (25%) i wyższe (17%). 30 osób miało wykształcenie podstawowe, zaś 

o dwie mniej – niepełne wyższe. 2/3 osób pracowało w momencie przeprowadzania badania.  

 

Jeśli chodzi o sytuację materialną respondentów, to najwięcej osób określa ją jako przeciętną 

(62%). 38 badanych (12%) twierdzi, że ich status materialny jest wyższy niż średni, a co 
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czwarty charakteryzuje go jako poniżej przeciętnego. Koresponduje to z deklarowanymi 

zarobkami  - najwięcej osób osiąga dochody do 700 zł netto (34%) oraz do 1400 zł netto 

(32%). Co piąty ankietowany mieści się w przedziale zarobków od 1400 do 3000 zł,  

a zaledwie trzynastu zarabia powyżej 3000 zł. Respondenci najczęściej określali, że ich 

sytuacja materialna pogorszyła się w ciągu ostatnich lat (42%) lub jest bez zmian (39%).  

60 osób dostrzega polepszenie się ich statusu materialnego. Znaczna większość osób (85%) 

określa swoje rodzinne relacje jako bardzo dobre lub dobre, a 8 osób – jako złe. 

 

Badani najczęściej mieszkają ze współmałżonkiem oraz dziećmi, rzadziej z rodzicami.  

52 osoby żyją w konkubinacie.  

 

 

 

 

Skala przemocy 

 

Zdaniem respondentów z gminy Długołęka przemoc w rodzinie zdarza się dość często.  

Co trzeci uważa, że ma ona miejsce bardzo często lub często, a 5%, że bardzo rzadko.  

26% osób twierdzi, że ich gminy nie dotyka problem przemocy rodzinnej.  
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Znaczna większość osób (68%) rzadko spotyka się z przemocą rodzinną w swoim otoczeniu, 

jednak co piąty ankietowany (28 osób) obserwuje ją często lub bardzo często.  

 

 

 

Badani wskazywali, które rodzaje przemocy ich zdaniem najczęściej występują.  

¾ respondentów uważa, że głównie dochodzi do przemocy fizycznej, a także psychicznej 

(69%). Dużo rzadziej w opinii respondentów zdarza się przemoc seksualna, zaniedbanie oraz 

ekonomiczna. Co dziesiąty nie ma zdania na ten temat. 
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Sprawcy i osoby pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej 

 

Zdaniem ¾ respondentów przemoc w rodzinie najczęściej dotyka dorosłe kobiety oraz dzieci. 

Bardzo nieliczni ankietowani wymieniają wśród poszkodowanych także osoby starsze, chore, 

niepełnosprawne oraz dorosłych mężczyzn. Jeśli chodzi o sprawców przemocy,  

to zdaniem respondentów najczęściej są to mężczyźni – mężowie (78%) oraz konkubenci 

(51%) oraz ojcowie (41%). Pozostałe osoby (żony, konkubiny, matki, córki, synowie, osoby 

starsze i chore) otrzymały bardzo nieliczne wskazania jako sprawcy przemocy domowej. 
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Zdaniem ankietowanych najczęściej do przemocy w rodzinie dochodzi z powodu problemu 

alkoholowego sprawcy – tego zdania jest aż 85% osób. Kolejnymi podawanymi przyczynami 

były: zła sytuacja materialna (32%), wcześniejsze doświadczenie przemocy przez sprawcę 

(27%), nieumiejętność porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów (oba po 18%) oraz 

zaburzenia psychiczne – 17%. Pozostałe odpowiedzi otrzymały poniżej 50 wskazań. 
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Osobiste doświadczenia respondentów związane z przemocą 

 

Najczęściej respondenci bywali pokrzywdzeni w wyniku przemocy psychicznej, jednak 

kwestia ta dotyczy i tak dość małej grupy – 9% (30 osób) bardzo często jej doświadcza, a co 

czwarty – kilka razy. Doświadczenie przemocy fizycznej kilka razy zgłosiło 16% (52 osoby). 

Do przemocy ekonomicznej i zaniedbania dochodzi bardzo rzadko. 

 

 

 

Przemoc psychiczna jest także wymieniana jako najczęściej (choć bardzo rzadko) stosowana 

przez ankietowanych. 32 osobom (10%) zdarzyło się to kilka razy, a 22 – raz. Jeszcze rzadziej 

używają oni przemocy fizycznej, a ekonomiczna i zaniedbania praktycznie wcale się nie 

zdarzają. 

 

 



 23 

Połowa ankietowanych była kiedyś świadkiem przemocy domowej, a prawie 2/3 osób zna  

w swoim otoczeniu kogoś, kto cierpi z powodu doświadczenia przemocy w rodzinie. 

Najczęściej są to kobiety (74%) i dzieci (62%), rzadziej osoby starsze (19%) czy 

niepełnosprawne (8%). Wśród pokrzywdzonych prawie wcale nie są wymieniani mężczyźni 

(3%) i osoby chore (2%).  

 

 

 

Prawie połowa badanych stwierdziła, że próbowała udzielić doznającym przemocy pomocy – 

głownie za pośrednictwem powiadomienia instytucji: policji (42% odpowiedzi) oraz pomocy 

społecznej (27%), a także poprzez rozmowy ze stronami (poszkodowanym – 52%, sprawcą – 

29%). Znacznie mniej osób deklaruje powiadomienie sądu, prokuratury, szkoły, zapewnienie 

opieki dzieciom oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. 
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Wsparcie dla osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej 

 

Trzech na czterech respondentów zna instytucje udzielające pomocy osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie. Głównie wymieniają oni policję (69%) i pomoc 

społeczną (56%), a pozostałe instytucje otrzymują niewielką liczbę wskazań. Także te dwie 

instytucje zdaniem ankietowanych najskuteczniej pomagają pokrzywdzonym. Szkoła, sąd i 

gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w mniejszym stopniu ale również 

cieszą się opinią o skuteczności działań we wspieraniu osób doświadczających przemocy  

w rodzinie. Rzadziej pod względem skuteczności respondenci jako instytucje udzielające 

pomocy w obszarze przemocy wskazują: kościół, ośrodki zdrowia, organizacje pozarządowe  

i prokuratura.  
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Badani zauważają, że pokrzywdzeni nie zgłaszają się po pomoc. Za główne powody takiego 

stanu rzeczy uznają strach (86%) i wstyd poszkodowanych przemocą (73%). Część osób 

przyczyny bierności upatruje w wadliwej działalności służb odpowiedzialnych za pomoc 

osobom doznającym przemocy lub braku zaufania do tych instytucji. Często padała także 

odpowiedź o finansowej zależności od sprawców przemocy domowej. 
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Zapobieganie przemocy domowej 

 

Co trzeci ankietowany nie ma zdania na temat skuteczności prewencji przemocy domowej. 

Ponad połowa pozostałych osób ocenia ją jako przeciętną, a tylko 25% jako bardzo dobrą lub 

dobrą.  
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Kolejna pula pytań dotyczyła konkretnych środków, które przyczyniają się do zapobiegania 

przemocy domowej. O procedurze zakładania „Niebieskiej Karty” słyszało 70% badanych. 

Najskuteczniejszym środkiem prewencyjnym zdaniem respondentów jest izolacja sprawcy 

(82%), w dalszej kolejności także zapewnienie schronienia poszkodowanym (49%) oraz ich 

wsparcie psychologiczne (42%). Bardzo niewiele osób zaznaczyło działania profilaktyczne  

i programy korekcyjne dla sprawców oraz działania zespołów interdyscyplinarnych. 

 

 

 

 

Poglądy mieszkańców na temat przemocy domowej 

 

Prawie 73% osób uważa, że przemoc domowa dotyczy tylko patologicznych środowisk. 

Nieco więcej – 77% twierdzi, że przemoc nie oznacza tylko fizycznego uszkadzania ciała 

(przemoc fizyczna). Co dziesiąty mieszkaniec nie potrafi jednoznacznie określić swojego 

stanowiska wobec winy osób doznających przemocy za ich bicie. Przyczyną agresji fizycznej 

obarcza same kobiety 10 respondentów, a 15% nie ma na ten temat zdania. Co czwarta osoba 

uważa, że poszkodowani akceptują stosowaną wobec nich przemoc i gdyby naprawdę 

cierpieli, odeszliby od sprawcy. Mężczyzn jako agresywnych i nie potrafiących hamować 

impulsów postrzega 11% respondentów, a drugie tyle nie ma wyrobionego zdania na ten 

temat. Zaledwie 71% osób twierdzi, że policja powinna interweniować w sprawach 
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rodzinnych. Nieco ponad połowa osób jest przeciwna stosowaniu kar fizycznych wobec 

dzieci, a 2/3 uważa, że dla dobra dziecka kobieta nie powinna odchodzić od stosującego 

przemoc męża. Jeśli chodzi o wpływ doświadczenia przemocy domowej na życie zawodowe, 

to dostrzega je ¾ ankietowanych, a 62%  zauważa, że jest ono istotne także dla 

współpracowników. Blisko 60% sądzi, że pracodawca powinien interweniować, jeśli posiada 

wiedzę, że ktoś z jego pracowników doznaje przemocy domowej. 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

     
      

      
 

    

 

          

 

              

 

 

   

 

 



 30 

Podsumowanie 

 

W gminie Długołęka problem przemocy w rodzinie jest niewątpliwie poważny. Świadczą o 

tym zarówno dane związane ze skalą przemocy uzyskane od uczniów i dorosłych 

mieszkańców gminy, a także wyniki poprzedniej diagnozy zagrożeń lokalnych oraz 

informacje z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mieszkańcy często lub bardzo często 

obserwują sytuacje przemocy domowej w swoim otoczeniu – szczególnie wobec dzieci i 

kobiet ze strony dorosłych mężczyzn (mężów, konkubentów i ojców). Połowa ankietowanych 

uczniów była świadkiem przemocy w rodzinie, a 2/3 zna kogoś, kto jej doznaje. Co piąte 

dziecko jest poszkodowane w wyniku przemocy domowej, najczęściej fizycznej i 

psychicznej. Te dwa rodzaje przemocy są także najczęściej wymieniane przez dorosłych 

doświadczających przemocy. Jest to spójne z danymi GKRPA – najczęściej wspieranymi 

osobami są dorośli członkowie rodzin, dzieci osób z problemem alkoholowym oraz osoby 

uzależnione. Bardzo niepokojące jest, że 2 uczniów regularnie doświadcza przemocy 

seksualnej. 

 

Najczęściej wskazywaną przez respondentów przyczyną przemocy domowej są uzależnienia, 

a w szczególności spożywanie alkoholu przez sprawcę. Koresponduje to z informacjami 

policji – najczęściej interweniuje ona w sprawie prowadzenia samochodu po spożyciu 

alkoholu oraz w przypadkach publicznego spożywania napojów alkoholowych. Jest to tym 

bardziej niepokojące, że dostęp do tego typu napojów nie tylko w gminie, nie stanowi 

większych trudności – jest wiele punktów sprzedaży alkoholu – zarówno sklepów, jak i lokali 

gastronomicznych (także posiadających koncesję na dystrybucję napojów o zawartości 

powyżej 18% alkoholu). Kolejne wymieniane przyczyny przemocy domowej także znajdują 

potwierdzenie w statystykach GOPS i innych instytucji: brak umiejętności komunikacyjnych i 

rozwiązywania konfliktów jest powiązany  

z sygnalizowanym problemem niskich kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, 

wcześniejsze doświadczenie przemocy w rodzinie przez sprawcę, zaburzenia psychiczne 

sprawcy (problemy psychiczne pozostają dalej problemem, wobec którego nie ma 

wypracowanych w gminie programów pomocy) oraz zła sytuacja materialna rodziny – 

ubóstwo.  

 

Pomimo tak szerokiej skali problemu przemocy domowej, notuje się trzykrotnie mniej 

beneficjentów – doświadczających przemocy w rodzinie niż rodzin alkoholików  
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w sprawozdaniach Zespołu Pomocy Rodzinie. Sami ankietowani uczniowie (czyli grupa 

szczególnie narażona na doświadczanie przemocy domowej) w 50% przyznają, że nie 

zwróciliby się do nikogo o pomoc. Przyczyn niechęci do zgłaszania się po pomoc mieszkańcy 

upatrują przede wszystkim w strachu i poczuciu wstydu poszkodowanych, ale także w 

zależności finansowej od sprawcy oraz nieskutecznym działaniu instytucji pomocowych. Na 

uwagę zasługuje wzrastająca liczba przypadków zakładania „Niebieskich Kart” przez GOPS 

– z 12 w 2011 roku do aż 33 w 2012. 

 

Wymienianymi przez respondentów najczęściej instytucjami, które udzielają wsparcia 

doznającym przemocy domowej są policja i pomoc społeczna – w ich opinii działają także 

najskuteczniej. W dalszej kolejności wymieniane są szkoła, GKRPA, sąd oraz prokuratura. 

Opinią o nieco niższej efektywności działań cieszą się, ośrodki zdrowia, organizacje 

pozarządowe oraz kościół. Ankietowani orientują się dość dobrze, jakie instytucje mogą 

pomóc  

w sytuacji przemocy.  

 

Instytucje gminne szeroko współpracują w celu przeciwdziałania problemom takim jak 

uzależnienie od alkoholu czy przemoc domowa. Prowadzone są liczne programy 

profilaktyczne, skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców. Dbają także  

o atrakcyjne alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. Jednak deklarowane  

w sprawozdaniach działania nie są odbierane przez lokalną społeczność jako skuteczne  

i rzeczywiście zmniejszające ryzyko przemocy domowej. Najlepszymi środkami prewencja są 

zdaniem badanych: izolacja sprawcy (dokonywana za pomocą interwencji policji), udzielanie 

schronienia poszkodowanym przemocą oraz wsparcie psychologiczne (oba działania 

prowadzone przez GOPS). Jako mniej skuteczne w działalności profilaktycznej wskazywane 

są programy profilaktyczne i edukacyjne i zespoły interdyscyplinarne.  

 

Wśród społeczności rozpowszechnione są ryzykowne przekonania na temat stosowania 

przemocy (zwiększają one prawdopodobieństwo stosowania przemocy, a także obwiniania 

poszkodowanych winą za jej występowanie). Większość ankietowanych twierdzi, że przemoc 

zdarza się tylko w patologicznych środowiskach Nie widzą oni sensu we wzywaniu policji na 

interwencje domowe. Poszkodowani przemocą są obarczani winą za brak reakcji  

i sprowokowanie sprawcy, który jest postrzegany jako niezdolny do hamowania agresji. Co 
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więcej uważają, że dla dobra dziecka kobieta powinna znosić przemoc i nie odchodzić od 

sprawcy.  

 

Obecnie coraz poważniejszym problemem jest cyberprzemoc – dokonująca się w środowisku 

internetowym. Młodzież często korzysta z komputerów, zazwyczaj surfując po sieci przez 1 – 

3 godziny dziennie. Mimo, że nastolatkowie korzystają z komputerów w domu, rodzice 

rzadko przejawiają zainteresowanie tym, co robią ich dzieci. Młodzież jest świadoma, czym 

jest cyberprzemoc, a połowa przejawia gotowość do zwracania się po pomoc do dorosłych  

w takich przypadkach. Co siódmy nastolatek jest jej sprawcą, a połowa doświadcza 

cyberprzemocy. Najczęściej spotykają się z propozycjami spotkania z nieznajomymi osobami 

z sieci, wypytywaniem o prywatne informacje, obrażaniem czy poniżaniem oraz kradzieżą 

hasła lub loginu.  
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Wnioski i rekomendacje 

 

Przemoc domowa oraz cyberprzemoc w gminie Długołęka są problemami o znaczącej skali  

i silnie oddziałującymi na życie nie tylko ofiar, ale całego ich otoczenia. Wiele instytucji 

podejmuje działania przeciwdziałające tym niekorzystnym zjawiskom, ale zazwyczaj  

w ocenie społeczności nie są one wystarczająco skuteczne. Szczególne uznanie instytucji 

działających w obszarze przemocy w oczach mieszkańców zyskuje Policja oraz GOPS. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada takich możliwości interwencyjnych, jak 

Policja, z czego może wynikać nieco niższa (choć i tak wysoka) ocena dostępności pomocy ze 

strony jego pracowników w przypadku przemocy w rodzinie. W dalszej kolejności pod 

względem skuteczności wskazywane są takie instytucje jak: sąd, prokuratura, szkoły, 

GKRPA. Różnice między wynikami danych instytucji mogą być uwarunkowane na przykład 

skojarzeniami Gminnej Komisji wyłącznie z interwencjami w problemach alkoholowych, 

przewlekłości postępowań sądowych oraz skomplikowanym brzmieniu przepisów, które nie 

są zrozumiałe dla przeciętnego ankietowanego, a także usytuowaniem siedziby sądu (znajduje 

się poza terenem gminy). Niewystarczająca skuteczność podejmowanych przez instytucje 

działań może również wynikać z braku rozwiązań systemowych np. w zakresie faktycznego 

izolowania sprawcy przemocy, w czym respondenci upatrują największą skuteczność pośród 

działań zapobiegających przemocy domowej.   

W gminie panują przekonania na temat ofiar przemocy i działań pomocowych, które mogą 

skutkować biernością ofiar i ich niechęcią do poszukiwania wsparcia. 

 

W kontekście rozbieżności pomiędzy rezultatami przedstawianymi przez instytucje i ich 

społecznym odbiorem, konieczna byłaby profesjonalna ewaluacja działań. Wyniki mogą 

wskazywać także na konieczność podjęcia bardziej aktywnych działań profilaktycznych 

skierowanych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Może to przyczynić się do wzrostu zaufania i większej gotowości do 

korzystania z pomocy przez potencjalne osoby doznające przemocy. Przydatne okazać się 

mogą także szkolenia dla pedagogów i wychowawców, a także księży w kontekście 

przeciwdziałania przemocy i sposobów reagowania na zgłaszane przez uczniów przypadki. 

Osoby te z racji swoich funkcji pełnią ważną rolę w społeczności lokalnej oraz mają 

styczność z wieloma potencjalnymi ofiarami. Wzbudzenie czujności nauczycieli, opiekunów 

wobec występowania przemocy domowej oraz cyberprzemocy pozwoli na skuteczniejszą 

pomoc poszkodowanym w jej wyniku oraz sprawcom. Jednakże należy zaznaczyć że 
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kompetencje, wiedza instytucji działających w obszarze przemocy może być 

niewystarczająca, jeżeli osoby doznające przemocy oraz świadkowie przemocy sami nie będą 

poszukiwali możliwości pomocy. Jako że dorosłe osoby rzadziej zgłaszają się po pomoc, tym 

ważniejsza jest szeroko zakrojona (choć trudniejsza w realizacji niż skierowana do dzieci  

i młodzieży) profilaktyka, która zwiększy gotowość osób doznających przemocy do 

poszukiwania wsparcia.  

 

Relacje uczniów z rodzicami w  większości przypadków oceniane są jako dobre. Uczniowie 

wskazują jednak, że ich rodzicom/opiekunom czasem zdarza się stosowanie przemocy 

fizycznej, czy psychicznej. Wyniki sugerują, że zasadnym byłoby organizowanie spotkań  

z rodzicami w celu kształtowania prawidłowych umiejętności wychowawczych. 

Wśród wielu działań pomocowych w gminie znajdują się konsultacje i wsparcie 

psychologiczno – terapeutyczne, z którego w szczególności korzystają osoby uzależnione  

i ich rodziny, które z powodu choroby alkoholowej członka rodziny narażone są na przemoc 

domową. Nie można jednak zapominać o przemocy psychicznej, która jest mniej widoczna, 

bo „nie zostawia śladów”. W tym kontekście wskazane byłoby utworzenie  specjalistycznych 

grup wsparcia dla osób doznających przemocy, sprawców przemocy oraz poszerzenia 

działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień o dodatkowe godziny dla terapeuty 

zajmującego się problemem przemocy domowej oraz cyberprzemocy. Powinna ona być tak 

zorganizowana, aby nie prowadziła do stygmatyzacji – naznaczania ofiar przemocy przez 

otoczenie – jako nieporadnych, samych sobie winnych itp. (na występowanie takich tendencji 

mogą wskazywać wyniki pytań dotyczących przekonań na temat pokrzywdzonych w wyniku 

przemocy oraz niechęci do reagowania na to zjawisko). Brak reakcji ze strony najbliższego 

otoczenia może być wynikiem funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów na 

temat przemocy, które pokazują fałszywy obraz problemu. Jednocześnie fałszywe 

przekonania usprawiedliwiają stosowanie przemocy, służą do ukrycia, czy zbagatelizowania 

problemu, przez co utrudniają prawidłowe reagowanie na akty przemocy w rodzinie.  

Konieczne jest również zapoznanie rodziców z zagadnieniem cyberprzemocy – bo o ile dzieci 

orientują się, czym ono jest, o tyle rodzice mogą nie zdawać sobie sprawy, że to co robią ich 

dzieci w sieci może być łamaniem prawa lub że może oddziaływać na ofiary przemocy tak 

samo jak fizyczne uderzenie czy agresja psychiczna. Jest to o tyle ważne, że zjawisko jest 
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dość nowe i mniej rozpowszechnione niż przemoc fizyczna lub psychiczna. Przydatna może 

się okazać w tym względzie współpraca z nauczycielami informatyki.  

 

Aby zmienić przekonania społeczności, związane z usprawiedliwianiem stosowania przemocy 

w niektórych przypadkach oraz niskim poczuciu odpowiedzialności za reagowanie w sytuacji 

obserwowania tego typu zjawisk, korzystne byłyby akcje edukacyjne  

i kampania społeczne, czy programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy. 

Jako że stosunkowo najłatwiej dotrzeć do dorosłych mieszkańców poprzez działania 

organizowane przez szkoły, do których uczęszczają ich dzieci, korzystne byłoby cykliczne 

organizowanie (np. we współpracy z GOPS) zajęć – warsztatów dla rodziców – zarówno z 

kompetencji wychowawczych, komunikacji i sposobów rozwiązywania konfliktów, jak i z 

wiedzy na temat uzależnień, współuzależnień oraz przemocy domowej. Ważna jest także 

prawna świadomość mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży – zarówno związana z 

konsekwencjami stosowania przemocy, jak i możliwościach uzyskiwania pomocy przez 

osoby poszkodowane.  

 

Podsumowując, wyniki ankiet wskazują, iż w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

niezbędna byłaby wszechstronna, systemowa pomoc w sytuacjach przemocy w rodzinie 

(zarówno dla sprawców, jak i poszkodowanych) oraz organizacja lokalnych programów 

nastawionych na upowszechnianie informacji o przemocy w rodzinie oraz dostępnych 

formach pomocy.  

 

 


