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WPROWADZENIE
Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie stanowi podstawę komplementarnego
i zintegrowanego planowania działań społecznych, mających na celu identyfikację, ukazanie skali
tego problemu na terenie Gminy Lubsko oraz podjęcie próby wskazania metod ich rozwiązania,
zgodnie z możliwościami, jakie wynikają z zadań nałożonych na samorząd. Diagnoza stanowi
zatem bazę opracowania i realizacji programu dążącego do zmniejszenia skali zjawiska przemocy
w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności udzielanej pomocy osobom jej doświadczającym,
do stworzenia którego obliguje samorząd Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Głównym celem badania było ustalenie skali zagrożeń oraz postaw i opinii społecznych
związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie występującym na terenie Gminy Lubsko.
Diagnoza problemu miała służyć przede wszystkim:


weryfikacji posiadanej wiedzy ogólnej nt. zachowań przemocowych oraz orientacji
w zjawisku przemocy w rodzinie występującym na terenie gminy Lubsko,



wskazaniu sposobów reagowania na przemoc w rodzinie oraz ich skuteczności,



ukazaniem struktury przemocy występującej w rodzinach zamieszkujących gminę Lubsko,



pokazaniem stanu wiedzy nt. funkcjonujących instytucji pomocowych, ocenie skuteczności ich
dotychczasowych działań oraz zgłoszeniu potrzeb w tym zakresie.
Adresatami niniejszej diagnozy są mieszkańcy Gminy Lubsko, a w szczególności osoby

doświadczające przemocy w rodzinie, osoby ją stosujące, a także podmioty zajmujące się pracą
z rodzinami uwikłanymi w przemoc oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu życia
bez przemocy w środowisku lokalnym.

POJĘCIE PRZEMOCY W RODZINIE
Rodzina jako podstawowa i pierwotna komórka społeczna uznawana za najmniejszą grupę
społeczną, zajmuje w życiu człowieka nadrzędną rolę zarówno w jego funkcjonowaniu, jak i w
funkcjonowaniu społeczeństwa jako całości. Z kolei oddziaływania społeczne na rodzinę
wpływają na modyfikację jej struktury i zmiany w mentalności jej członków. To w rodzinie
człowiek doświadcza pierwszych interakcji międzyludzkich, na podstawie których tworzy sobie
obraz przyszłych związków partnerskich, więzi rodzinnych, wartości, postaw, zachowań
społecznych (M. Lubińska-Bogacka 2019, s. 11).
W myśl polskiego ustawodawstwa przemoc w rodzinie definiowana jest jako „jednorazowe
albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste
osób [członków rodziny] (…), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty
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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 przemocą” (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1249, art. 2 pkt 2). Przemoc
w rodzinie jest zjawiskiem powszechnie występującym we wszystkich społeczeństwach, bez
względu na stopień ich rozwoju. Problem ten może dotykać wszystkie typy rodzin, o
zróżnicowanym statusie społecznym, majątkowym, których członkowie różnią się poziomem
wykształcenia, wykonywanym zawodem, umiejętnościami społecznymi, wiekiem, płcią, stanem
zdrowia, pochodzeniem, światopoglądem itp. (M. Lubińska-Bogacka 2019, s. 48). Najczęściej akty
przemocy w rodzinie skierowane są do jej najsłabszych członków pozostających w zależności od
pozostałych, tj. dzieci, osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych. W związkach nadal
dominują kobiety jako doświadczające przemocy (tamże, s..63).
W ówczesnych czasach podejmowana jest tematyka kryzysu w rodzinie, którego jednym z
przejawów jest występująca przemoc i rozpad więzi (tamże, s. 26). Wystąpienie przemocy
zaburza funkcjonowanie systemu rodzinnego, naruszając tym samym podstawowe prawa
człowieka, niszcząc poczucie jego godności, szacunku i zaufania. Przywrócenie prawidłowego
funkcjonowania rodzinie wymaga podjęcia oddziaływań wobec wszystkich jej członków –
zarówno doświadczających aktów przemocy, jak i je stosujących. Społeczne przyzwolenie na
przemoc w rodzinie i brak reakcji ze strony świadków takich zachowań, sprzyja jej eskalacji i
przeświadczeniu osób stosujących przemoc o ich bezkarności.
Istotne jest zatem diagnozowanie tego zjawiska i przez to wpływanie na świadomość
społeczeństwa, aby nie bało się reagować na wszelkie przejawy patologizacji życia rodzinnego,
które niosą ze sobą szereg negatywnych następstw jednostkowych i społecznych w postaci m. in.
demoralizacji młodego pokolenia, uzależnień, łamania prawa, ubożenia rodzin, ich marginalizacji
i wykluczenia społecznego.

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ
Gmina Lubsko jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie żarskim, w południowo
zachodniej części województwa lubuskiego, nad rzeką Lubszą, blisko granicy z Niemcami. Gmina
Lubsko graniczy z gminami: Jasień, Tuplice, Brody, Gubin, Bobrowice i Nowogród Bobrzański.
Siedzibą gminy jest miasto Lubsko. Powierzchnia miasta i gminy Lubsko wynosi 182,69 km2
(w tym

miasto – 13 km2) i obejmuje 18 wsi sołeckich z 28 miejscowościami: Dłużek z

przysiółkiem Dłużek Kolonia; Chełm Żarski z przys. Tarnów; Ziębikowo; Mierków z przyś. Gareja;
Dąbrowa; Osiek; Raszyn; Tymienice 1,2,3; Kałek; Górzyn z przyś. Gozdno; Chocicz; Chocimek;
Mokra z przyś. Małowice; Lutol z przyś. Janowice; Stara Woda 1,2; Białków; Tuchola Żarska -
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podzielona na Tucholę Małą i Tucholę Dużą (http://www.lubsko.pl/pl/informacje-ogolne,
12.10.2021).
Na koniec 2020 r. Gmina Lubsko liczyła 17 914 mieszkańców, z tego 13 348 stanowili
mieszkańcy miasta, a 4 566 - mieszkańcy wsi. Spośród ogółu mieszkańców Gminy było 8 691
mężczyzn i 9 223 kobiet (dane statystyczne Urzędu Miejskiego w Lubsku – Wydział Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego)..Z analizy sytuacji demograficznej ludności Gminy
Lubsko ze względu na wiek wynika, iż dominującą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym
(ok. 63%), następnie poprodukcyjnym (ok. 23%) i przedprodukcyjnym (ok. 14%). W zależności
od

grupy

wiekowej

72-80%

ich

liczebności

stanowili

(https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica#, 12.10.2021).

mieszkańcy

miasta

.

Do zasobów środowiska lokalnego Gminy Lubsko działających w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie zaliczyć należy:


Komisariat Policji w Lubsku,



Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubsku,



Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie,



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku,



Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego –
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym w Lubsku,



Ośrodki wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub Senior +, Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Placówka Wsparcia Dziennego,



Placówki ochrony zdrowia z terenu miasta Lubsko,



Ośrodek Terapii „Intramed” i Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lubsku,



Placówki oświatowe z terenu Gminy Lubsko,



Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego – Oddział Lubsko,



Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubsku.

METODA I OKRES BADANIA
Do badania lokalnej społeczności wykorzystano anonimową ankietę dostępną w formie
cyfrowej na stronie Urzędu Miejskiego w Lubsku i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubsku oraz w formie papierowej, którą rozpropagowano wśród instytucji, organizacji,
podmiotów działających na rzecz społeczności lokalnej, które obejmują swoimi działaniami
mieszkańców Gminy Lubsko. Badaniem objęto osoby pełnoletnie zamieszkujące Gminę Lubsko.
Badanie prowadzono od pierwszej połowy marca do końca września 2021 r.
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CHARAKTERYSTYKA BADANYCH
Badanie przeprowadzono na grupie 138 osób dorosłych obojga płci, w sześciu zakresach
wiekowych o zróżnicowanych wykształceniu, zamieszkujących obszar miejski i wiejski Gminy
Lubsko.

Płeć
106

32

kobieta

mężczyzna

Wykres 1 Osoby badane wg płci

Wśród badanych dominowały kobiety (około 77%). Najczęściej (ponad 38%) osoby badane
były w wieku 36-45 lat, drugą co do wielkości grupę wiekową stanowiły osoby wskazujące na lata
46-59.

Wiek
53

33
26
16
8
2
18-25

26-35

36-45

46-59

60-75

powyżej 76

Wykres 2 Osoby badane wg wieku
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Wykształcenie
zasadnicze zawodowe

17

wyższe

79

średnie

30

podstawowe

9

gimnazjalne

3

Wykres 3 Osoby badane wg wykształcenia

Ponad połowę badanych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, natomiast niespełna
1/4 to osoby z wykształceniem średnim.
Ponad 80% badanych stanowili mieszkańcy miasta Lubsko.

Miejsce zamieszkania w Gminie Lubsko
112

26

miasto

wieś

Wykres 4 Osoby badane wg miejsca zamieszkania

OBSZARY BADANIA
Uzyskane podczas badania dane podzielono na 5 obszarów tematycznych:
I.
II.

Opinie, sądy i stereotypy myślowe nt. zjawiska przemocy.
Wiedza nt. zjawiska przemocy w środowisku lokalnym.

III.

Reakcja na przemoc w rodzinie i jej skuteczność.

IV.

Doświadczanie przemocy w rodzinie.

V.

Wiedza nt. instytucji/organizacji pomocowych.
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Uzyskane podczas badania dane opisano wg poniższych tematów.

I.

Opinie, sądy i stereotypy myślowe nt. zjawiska przemocy

Osoby badane najczęściej wskazywały przemoc fizyczną w postaci popychania,
policzkowania, bicia, kopania, duszenia kogoś jako przykład aktu przemocy. W drugiej kolejności
wskazywano przemoc psychiczną w formie wyśmiewania, ośmieszania, poniżania, krytykowania,
następnie grożenia, szantażowania i przemoc seksualną oraz zmuszanie do przyjmowania
substancji psychoaktywnych. Do rzadziej wskazywanych zachowań przemocowych należały:
demoralizacja nieletnich oraz niezapewnianie podstawowych środków do życia. Wśród innych
rodzajów przemocy pojedynczy respondenci podali bicie małych dzieci oraz zaczepianie osób
starszych przez osoby nieletnie.

Które z poniższych zachowań wg Pana/Pani jest przemocą?
zaczepianie starszych przez małolatów

1

bicie małych niewinnych dzieci

1

demoralizacja nieletnich
zabieranie, przywłaszczanie, niszczenie cudzych rzeczy
ciągłe niepokojenie
izolowanie kogoś, ograniczanie mu kontaktów
niezapewnianie podstawowych środków do życia

108
111
117
119
110

zmuszanie do czynności seksualnych
zaniedbywanie osób zależnych (dzieci, osób
niepełnosprawnych, starszych, chorych)

125
113

grożenie, szantażowanie

126

wyśmiewanie, ośmieszanie, poniżanie, wyzywanie,
krytykowanie kogoś

129

zmuszanie do spożywania alkoholu, narkotyków, leków

122

popychanie, policzkowanie, bicie, kopanie, duszenie
kogoś

132

Wykres 5 Rodzaje zachowań przemocowych wskazywane przez badanych
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Kto wg Pana/Pani najczęściej stosuje przemoc w rodzinie?
os. bezrobotne, uzależnione, pod wpływem alkoholu

2

najsilniejszy, dziadkowie, seniorzy

2

starsze pokolenia wobec młodszych

1

partnerzy wobec siebie

1

partner jednego z biologicznych rodziców

1

każdy

2

rodzice wobec dzieci

3

osoby chore, niepełnosprawne

3

dzieci

3

mężowie, partnerzy

105

żony, partnerki

22

Wykres 6 Osoby stosujące przemoc w rodzinie wskazywane przez badanych
3/4

badanych twierdzi, że przemoc w rodzinie najczęściej stosowana jest przez osoby płci

męskiej, tj. mężów lub partnerów życiowych. 16% respondentów wskazuje na osoby płci żeńskie,
tj. żony lub partnerki.

Kto wg Pana/Pani najczęściej doznaje przemocy w rodzinie?
dziadkowie, seniorzy

4

żony, partnerki
inne: każdy; najsłabszy

71
3

dzieci

58

osoby chore, niepełnosprawne
mężowie, partnerzy

15
9

Wykres 7 Osoby doznające przemocy w rodzinie wskazywane przez badanych

Spośród osób najczęściej doświadczających przemocy w rodzinie ponad połowa
respondentów wskazała żony lub partnerki życiowe, a ponad 40% dzieci. Wg 14% badanych to
członkowie rodziny zależni od pozostałych (ze względu na podeszły wiek, ograniczenie w
samodzielnym funkcjonowaniu wynikające ze stanu zdrowia) częściej doznają przemocy w
rodzinie.
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W jaki sposób Pana/Pani zdaniem powinna postąpić osoba
doznająca przemocy w rodzinie?
inne: telefon zaufania, Niebieska Linia

1

zgłosić się do instytucji pomocowej

122

uciec od sprawcy

55

szukać pomocy poza swoją rodziną (sąsiedzi,
znajomi, przyjaciele, dalsi krewni)

74

szukać pomocy u najbliższej rodziny

74

wezwać pomoc
atakować sprawcę

97
1

bronić się
próbować wyjaśnić sytuację

44
36

Wykres 8 Odpowiednie sposoby reagowania na przemoc w rodzinie przez osobę ją doznającą
wg badanych

88% ankietowanych uważa, że aby zatrzymać przemoc w rodzinie osoba jej
doświadczająca powinna zgłosić się do instytucji pomocowej, a zdaniem 70% badanych – wezwać
pomoc w momencie doznawania krzywdy. Ponad połowa respondentów twierdzi, że osoba
krzywdzona w rodzinie powinna powiedzieć o swoim problemie członkom rodziny
niezamieszkującej wspólnie (bliższej lub dalszej) i tam szukać wsparcia.

Spośród ogółu respondentów około 41% osób zaproponowało działania, które mogłyby
pomóc osobie stosującej przemoc w rodzinie w zaprzestaniu tych zachowań – propozycje zostały
uporządkowane od najczęściej do najrzadziej wskazywanych:
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terapeutyzować/leczyć/
wysłać na terapię poza
domem/leczyć przymusowo

zgłosić odpowiedniej
instytucji/interwencja i wgląd w
rodzinę/Niebieska Karta/częste
rozmowy oraz
kontrola/obserwować

tłumaczyć/uświadomić złe
postępowanie/nauczyć
rozwiązywania
konfliktów/doradzić/
resocjalizować w ZK/edukować

udzielić wsparcia/wesprzeć
psychicznie/wysłuchać/
zapewnić pomoc/zwrócić się
do zaufanej osoby i
opowiedzieć o
problemie/rozmawiać

odizolować od
rodziny/eksmitować

skonsultować ze
specjalistą/zdiagnozować/
znaleźć przyczynę złego
postępowania

pomóc w znalezieniu
mieszkania i pracy

ukarać

Rysunek 1 Najczęstsze działania pomocowe dla osób stosujących przemoc w rodzinie wskazywane
przez badanych

Czy zdaniem Pana/Pani klapsy są metodą wychowawczą?
tak

13

raczej nie

1

pojedyńczy klaps- na otrzeźwienie!

1

nie, bo ta metoda z czasem daje odwrotną reakcję

1

nie

120

jest bodźcem przywołującym dziecko do spokoju

1

czasami

1

Wykres 9 Klapsy jako metoda wychowawcza

Ponad 88% badanych jest zdania, ze stosowanie klapsów nie jest metodą wychowawczą.
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Czy zdaniem Pana/Pani osoby doznające przemocy w rodzinie w
jakiś sposób przysłużyły się jej wystąpieniu?
Tak, bo były bierne przy pierwszych przejawach
przemocy. Przyzwolenie na stosowanie przemocy.

1

tak

25

różnie, raczej nie

1

Nikt nie zasługuje na przemoc

1

nie wiem

5

nie
Czasami tak a czasem nie

104
1

Wykres 10 Długotrwałe doznawanie przemocy w rodzinie a sprawstwo osób jej doznających

Ponad 3/4 badanych uważa, że osoby doświadczające przemocy w rodzinie nie przyczyniły
się do jej wystąpienia.

Czy długotrwałe doznawanie przemocy przez osoby w
rodzinie zdaniem Pana/Pani świadczy o akceptacji przez nie
takiej sytuacji?
77

53

tak

nie

3

3

1

trudno stwierdzić

czasami tak

raczej nie

Wykres 11 Długotrwałe doznawanie przemocy w rodzinie a jej akceptacja przez osoby ją doznające

Ponad połowa badanych sądzi, że trwanie w przemocy w rodzinie nie świadczy o
akceptacji takiego stanu przez osoby doznające przemocy. Przeciwnego zdania w tej kwestii jest
około 40% respondentów.
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Czy zdaniem Pana/Pani przemoc w rodzinie to sprawa
prywatna, która powinna pozostać w tzw. "czterech ścianach"?
128

9
nie

1

tak

jeśli jednorazowo to tak

Wykres 12 Przemoc jako sprawa prywatna uwikłanej w nią rodziny

Prawie 93% ankietowanych twierdzi, że przemocy w rodzinie nie powinno uznawać się
za sprawę prywatną i wskazana byłaby tu ingerencja osób z zewnątrz. U około 7% przypadków
pojawiają się głosy twierdzące przeciwnie.

II.

Wiedza nt. zjawiska przemocy w środowisku lokalnym

Ile rocznie Pana/Pani zdaniem odnotowuje się przypadków rodzin
dotkniętych przemocą na terenie Gminy Lubsko?
do 10
20 - 40

1

14

10

50 - 70
31

46

80 - 100
powyżej 100
dużo

13
23

nie wiem

Wykres 13 Liczba przypadków przemocy w rodzinie na terenie Gminy Lubsko wg opinii badanych
1/3

respondentów uważa, że w gminie Lubsko rocznie odnotowuje się od 20 do 40

przypadków rodzin uwikłanych w przemoc. Niespełna ¼ badanych celuje w zakres powyżej 100
rodzin. Około 17% badanych sądzi, iż liczba ta oscyluje w granicach 50-70 rodzin.
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Która kategoria rodzin zamieszkujących Gminę Lubsko Pana/Pani
zdaniem najczęściej jest uwikłana w przemoc?
trudno powiedzieć

2

środowiska patologiczne

1

inne: potencjalnie każda

3

bogata

2

której, członkowie mieli konflikt z prawem
korzystająca z pomocy społecznej

22
6

wielodzietna

9

uboga
o wysokim statusie społecznym

11
5

z problemem uzależnienia

89

niepełna
pełna

12
6

Wykres 14 Kategorie rodzin najczęściej uwikłanych w przemoc wg opinii badanych

64% respondentów uważa, że najbardziej narażoną na wystąpienie przemocy jest rodzina
borykająca się z problemem uzależnienia. W drugiej kolejności wskazywana jest ta, której
członkowie mieli konflikt z prawem. Jednakże nie brakowało także badanych, dla których
potencjalnie każdy typ rodziny może znaleźć się w grupie ryzyka wystąpienia przemocy.

O ilu (w przybliżeniu) rodzinach z terenu Gminy Lubsko słyszał/a
Pan/Pani, u których wystąpiła przemoc w ciągu ostatniego roku?
23

23
18

7
3

2-3

4-6

7-10

11-15

2
16-30

powyżej 30

Wykres 15 Liczba przypadków rodzin znanych badanym, u których wystąpiła przemoc w ostatnim
roku
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W ciągu ostatniego roku, tj. 2020, 17% badanych słyszało o występowaniu przemocy
w 2 do 3 rodzinach zamieszkujących gminę Lubsko. Tylu samo respondentów informuje o tym
fakcie w odniesieniu do 4, 5 lub 6 rodzin. Niewiele mniej, bo 13% ankietowanych przyznaje,
iż słyszało o przemocy w 7 do 10 rodzinach z terenu Gminy. W sumie ponad połowa badanych w
ciągu ostatniego roku słyszała o przemocy w rodzinie zamieszkującej Gminę Lubsko.

III.

Reakcja na przemoc w rodzinie i jej skuteczność

Czy był/a Pan/Pani świadkiem
przemocy w rodzinie
zamieszkującej Gminę Lubsko?

świadek przemocy w
rodzinie

nie
tak
mężczyzna
33%

54
84

kobieta
67%

Wykres 16 Badani jako świadkowie przemocy w rodzinie

54 osoby (około 40%) spośród ankietowanych były bezpośrednimi świadkami przemocy
w rodzinie zamieszkującej gminę Lubsko – 1/3 z nich stanowili mężczyźni. 67% badanych spotkało
się z tym zachowaniem w 1, 2 lub 3 rodzinach.

Ilu przypadków rodzin dotyczyło to zachowanie?
37

8

1-3

4-6

5

4

7-10

trudno określić

Wykres 17 Liczba przypadków rodzin uwikłanych w przemoc, której świadkami byli badani
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Kim w tych rodzinach była osoba doznająca przemocy?
inne: przemoc wzajemna; brat
inny członek rodziny

2
1

mąż

7

żona
babcia

13
1

partnerka

17

partner

3

dziecko

35

matka

14

ojciec

9

Wykres 18 Osoby najczęściej stosujące przemoc w rodzinie wskazywane przez badanych

65% świadków przemocy informowało o dziecku jako o osobie doznającej przemocy,
około 1/3 z nich wskazuje na partnerkę, żonę lub matkę.
Pośród sprawców przemocy w rodzinie dominują ojcowie (w przypadku 57% świadków
zdarzeń przemocowych), a w następnej kolejności są wymieniani mężowie i partnerzy (około
37% badanych).

Kim w tych rodzinach była osoba stosująca przemoc?
inne: wzajemna przemoc; brat; trudno określić
inny członek rodziny

3
1

mąż

20

żona
dziadek
partnerka

5
2
5

partner
dziecko
matka
ojciec

19
5
12
31

Wykres 19 Osoby najczęściej doznające przemocy w rodzinie wskazywane przez badanych
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Jaka była wówczas Pana/Pani reakcja na tą sytuację?
zgłoszenie do instytucji pomocowej

3

przeprowadzenie interwencyjnej rozmowy
fizyczna interwencja w celu unieszkodliwienia
osoby stosującej przemoc

18
1

wezwanie interwencji policji

21

ucieczka

2

odwrócenie uwagi osoby stosującej przemoc

5

brak reakcji, niemieszanie się do sytuacji

4

zwrócenie uwagi osoby stosującej przemoc na jej
niewłaściwe zachowanie

33

obrona osoby krzywdzonej

21

Wykres 20 Reakcja badanych na zastaną przemoc w rodzinie

Jako świadkowie zdarzenia przemocowego respondenci podejmowali różne działania.
Najczęściej było to zwrócenie uwagi osobie stosującej przemoc na jej zachowanie (61%), wzięcie
w

obronę

osoby

doświadczającej

przemoc

i

wezwanie

interwencji

policji

(39%)

oraz przeprowadzenie interwencyjnej rozmowy ze sprawcą przemocy (33%).

Tabela 1 Rodzaj reakcji na akt przemocy w rodzinie wg płci świadka

REAKCJA NA SYTUACJĘ PRZEMOCOWĄ

KOBIETA

MĘŻCZYZNA

zwrócenie uwagi OSP

61%

67%

obrona ODP

42%

33%

wezwanie interwencji policji

36%

44%

przeprowadzenie rozmowy interwencyjnej

36%

22%

odwrócenie uwagi OSP

8%

11%

brak reakcji, niemieszanie się do sytuacji

8%

-

zgłoszenie do instytucji pomocowej

5%

5%

ucieczka

6%

-

-

5%

fizyczna interwencja w celu unieszkodliwienia OSP
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Będący świadkami przemocy mężczyźni deklarowali, że stawiali czoło sytuacji
i podejmowali czynne działania, włącznie z wezwaniem policji czy fizyczną interwencją.
Natomiast kobiety uciekały się głównie do słownej perswazji, zdarzały się także postawy bierne
w formie braku reakcji, niemieszania się do sytuacji, ucieczki.
30% interweniujących respondentów miało trudność z określeniem skuteczności podjętej
przez siebie interwencji. Natomiast odpowiedzi pozostałych badanych w połowie były pozytywne
– z uwzględnieniem twierdzeń, że przemocowe zachowanie osoby je stosującej zostało
zatrzymane tylko na daną chwilę, a w drugiej połowie – nie dało oczekiwanego efektu. Autorami
połowy odpowiedzi pozytywnych byli mężczyźni, natomiast 68% odpowiedzi negatywnych
wyraziły kobiety.

Czy w przypadku podjęcia przez Pana/Panią interwencji,
akt przemocy w rodzinie został zatrzymany?
19
16

15

4

tak

nie

na daną chwilę

trudno powiedzieć

Wykres 21 Efekt podjętej interwencji wobec przemocy w rodzinie przez badanych

IV.

Doświadczanie przemocy w rodzinie

Czy ze strony członka swojej rodziny
doświadczył/a Pan/Pani przemocy?
nie

Badani, którzy doświadczyli
przemocy w rodzinie

tak
mężczy
źni
33%

36

10

kobiety
67%

Wykres 22 Doświadczenia przemocy w rodzinie przez badanych
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Spośród 138 osób badanych ponad 1/4 przyznała, że doświadczyła przemocy w rodzinie,
z tego dotkniętych przemocą były 24 kobiety i 12 mężczyzn.
W 75% przypadkach była to przemoc psychiczna w formie wyśmiewania, ośmieszania,
poniżania, wyzywania, krytykowania, w 42% - przemoc fizyczna w formie popychania,
policzkowania, bicia, kopania, duszenia, a w ok. 25% - szantażowanie i grożenie, ciągłe
niepokojenie oraz zabieranie, przywłaszczanie, niszczenie mienia. 2 badanych nie potrafiło
określić doświadczanych zachowań.

Którego z wymienionych zachowań doświadczył/a Pan/Pani ze strony
członka swojej rodziny?

demoralizacja nieletnich

6

zabieranie, przywłaszczanie, niszczenie cudzych
rzeczy

9

ciągłe niepokojenie

10

izolowanie kogoś, ograniczanie mu kontaktów

7

niezapewnianie podstawowych środków do życia

7

zmuszanie do czynności seksualnych

7

zaniedbywanie osób zależnych (dzieci, osób
niepełnosprawnych, starszych, chorych)

7

grożenie, szantażowanie

10

wyśmiewanie, ośmieszanie, poniżanie, wyzywanie,
krytykowanie kogoś
zmuszanie do spożywania alkoholu, narkotyków,
leków

27
3

popychanie, policzkowanie, bicie, kopanie, duszenie
kogoś

15

Wykres 23 Zachowania przemocowe doświadczane przez badanych
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Jak często takie zachowania
miały miejsce?
jednorazowy incydent
kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie

2

Jak długo trwały te
zachowania?
jednorazowo
kilka dni
kilka tygodni
kilka miesięcy
kilka lat
kilkanaście lat

3

5

8

8

3
9

17

1
11

Wykres 24 Częstotliwość doświadczania przemocy
w rodzinie przez badanych

5

Wykres 25 Długość trwania doznawanej przemocy
w rodzinie przez badanych

47% badanych doświadczających przemocy w rodzinie twierdziło, iż takie zachowania
miały miejsce kilka razy w roku, natomiast ¼ wskazywała na kilka razy w miesiącu. W większości
przypadków trwały one kilka (30%) lub kilkanaście (22%) lat. Niespełna ¼ ankietowanych
informowała, iż były to pojedyncze sytuacje.

Czy powiedział/a Pan/Pani komuś, że doznaje przemocy w rodzinie?

tak

nie
14

22

Wykres 26 Powiadomienie innej osoby o doznawanej przemocy w rodzinie
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Pond 60% ankietowanych powiedziało innej osobie o doznawaniu przemocy w rodzinie,
w tym 16 kobiet (2/3 doświadczających przemoc w rodzinie) i 6 mężczyzn (połowa
doświadczających przemoc w rodzinie).

Czy ta przemoc ustała?

Czy czuje się Pan/Pani
bezpieczny/a w swoim domu?

tak

tak

nie

nie
4

18

18

14

Wykres 27 Ustanie przemocy w rodzinie

Wykres 28 Poczucie bezpieczeństwa w domu

Przemoc w rodzinie nadal dotyka połowy badanych, którzy przyznali, że jej doświadczają,
jednak 78% z doznających przemocy twierdzi, że czuje się bezpiecznie w swoim domu.

V.

Wiedza nt. instytucji/organizacji pomocowych

Czy wie Pan/Pani gdzie można zgłosić doznawanie przemocy
w rodzinie?
tak

nie
21

117

Wykres 29 Wiedza o instytucjach pomocowych
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Ogółem ankietowani wiedzą, gdzie można zgłosić przemoc w rodzinie (doświadczaną
osobiście czy w przypadku bycia jej świadkiem). Pozytywnie na to zagadnienie odpowiedziało
około 85% badanych, z tego 30 osób (83%) informujących o doznawaniu przemocy w rodzinie.
Spośród najczęściej wymienianych przez respondentów instytucji pomocowych znalazły
się policja i ośrodek pomocy społecznej. Najrzadziej wskazywano sąd, prokuraturę, placówki
oświaty i ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, np. Niebieska Linia.

Czy Pana/Pani zdaniem świadczona przez instytucje pomoc
rodzinom dotkniętym przemocą jest wystarczająca?

tak

3
22

nie

56

trudno powiedzieć
nie zawsze
57

Wykres 30 Ocena instytucjonalnych działań pomocowych

Ocena skuteczności stosowanych przez instytucje działań interwencyjnych i pomocowych
jest zróżnicowana. Ponad 40% badanych twierdzi, że są one wystarczające, jednakże podobna
liczba respondentów sądzi wprost przeciwnie lub jest na stanowisku, że nie zawsze wdrożone
działania przynoszą zamierzony skutek.
Spośród ankietowanych, którzy uznali działania pomocowe instytucji za niewystarczające
w odniesieniu do przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, 76% respondentów
zaproponowało sposoby ich usprawnienia. Propozycje te uporządkowano w 5 zakresów
tematycznych:
1) Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, medyczne, stały punkt zajmujący się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z dostępnymi terapeutami i dyżurami pod
telefonem, organizowanie spotkań, wprowadzanie do rodziny asystenta, zwiększone
wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
2) Zmiana przepisów prawa i przyspieszenie procedur, anonimowość.
3) Poprawa skuteczności instytucjonalnych działań pomocowych: zwiększenie zaangażowania
przedstawicieli

podmiotów,

pogłębienie

współpracy

międzyinstytucjonalnej,

akcje
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informacyjne, interwencje, szybsze działania, zwiększony nadzór nad rodzinami - w tym
niezapowiedziane wizytacje rodzin, zwiększenie profesjonalizacji osób zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, sprawniejsza weryfikacja zgłaszanych przypadków
przemocy w rodzinie, lepsze opracowywanie planów pomocy, zwiększone zainteresowanie
rodzinami z pojawiającymi się zachowaniami patologicznymi.
4) Zmiana postaw społecznych, w tym zaprzestanie obwiniania osób doświadczających
przemocy w rodzinie o jej występowanie.
5) Postępowanie wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie: zapewnienie osobnego
tymczasowego lokum, wyciąganie konsekwencji wobec stosowania aktów przemocy w formie
izolacji np. areszt, lub prac porządkowych wobec osób niestosujących się do nałożonych
zobowiązań.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Analiza i interpretacja danych pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków
oraz rekomendacji względem planowanych przyszłych działań profilaktycznych dotyczących
przemocy na terenie Gminy Lubsko:
I. Respondenci są świadomi, jakie zachowania są aktami przemocy. Dysponują także
ogólną wiedzą na temat tendencji społecznych dotyczących kategorii osób najczęściej
doznających przemocy, jak i ją stosujących. W odpowiedziach wskazywani byli także mężczyźni
(partnerzy, mężowie) jako doznający przemocy – może to świadczyć o posiadaniu wiedzy na
temat takich przypadków, które jednak nie zostają ujawniane – nie znajduje to przełożenia na
dane prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”.
Można zatem uznać, że w społeczeństwie nadal pokutują mity społeczne dotyczące:


przeświadczenie, że ujawnianie doznawanej przemocy w rodzinie przez mężczyznę
świadczy o jego słabości, dlatego ci mogą nie chcieć ingerencji instytucji pomocowych,



uznawania klapsów za metodę wychowawczą dyscyplinującą dziecko i zwracającą jego
uwagę – szczególnie w przypadku pokoleniowego stosowania takich działań,



upatrywania winy osób doznających przemocy w rodzinie w jej wystąpieniu, co staje się
usprawiedliwianiem zachowania sprawców,



przekonaniu, że trwanie w przemocy w rodzinie świadczy o akceptacji takiego stanu przez
osoby krzywdzone, co świadczyć może o niewiedzy i niezrozumieniu mechanizmów
psychicznych towarzyszących zjawisku przemocy w rodzinie.
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Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż nadal wskazana jest dalsza edukacja
społeczności na temat aspektów towarzyszących zjawisku przemocy w rodzinie i obalaniu
towarzyszących mu mitów i stereotypów społecznych.
Mimo, iż około 7% badanych twierdzi, że przemoc w rodzinie jest sprawą prywatną, w którą nie
należałoby ingerować, to w znaczącej większości przypadków ankietowani są zdania, że nie
należy pozostawać samym z problemem doznawanej przemocy. Zdaniem większości
ankietowanych należałoby zgłosić tą sprawę do instytucji pomocowej i/lub wezwać pomoc i/lub
poprosić o wsparcie bliższą bądź dalszą rodzinę. Taka postawa przemawiać może za
świadomością respondentów dotyczącą złożoności, komplikacji i trudności z poradzeniem sobie
z doznawaną przemocą, które niejednokrotnie mogą przewyższać własne możliwości osób
krzywdzonych chociażby ze względu na doświadczaną traumę.
Pomoc sprawcom przemocy w rodzinie wg badanych w pierwszej kolejności powinna skupiać się
na wpływaniu na zmianę ich zachowania poprzez oddziaływania społeczne, tj. edukację,
poradnictwo, motywowanie do zmiany, naukę radzenia sobie ze stresem, wsparcie psychiczne
oraz leczenie, a rzadziej dążyć do izolowania od rodziny i karania.
II. Połowa osób ankietowanych trafnie oceniła liczbę ujawnianych w Gminie przypadków
przemocy w rodzinie. Jednakże niewiele mniej respondentów przeszacowywało liczbę rodzin,
które znalazły się pod opieką instytucji pomocowych. Stan ten może wynikać z nieujawniania
wszystkich przypadków przemocy w rodzinie instytucjom lub rzadziej - braku styczności
respondentów z rodzinami uwikłanymi w przemoc. Przemawia za tym fakt, że ponad połowa
badanych w ciągu ostatniego roku słyszała o przemocy w rodzinie zamieszkującej Gminę Lubsko.
Prawie 65% badanych typuje wśród dominujących rodzin uwikłanych w przemoc, te w których
co najmniej jeden członek ma problem z uzależnieniem. Wynika z tego, że ankietowani
dostrzegają w uzależnieniu dominujące źródło konfliktów rodzinnych i jej rozpadu. Możliwy
do dostrzeżenia jest tu nadal silny wpływ poglądu społecznego z II połowy XX wieku, o tym,
że „prawdziwa” przemoc dotyka tylko rodziny problematyczne, patologiczne, z tzw. „marginesu
społecznego” (M. Lubińska-Bogacka 2019, s. 48). Fakt ten przemawia za koniecznością
zintensyfikowania edukacji i oddziaływań profilaktycznych podnoszących świadomość
społeczną, ale także za podniesieniem skuteczności motywowania do podjęcia terapii, w
przypadku wystąpienia problemu uzależnienia.
III. Około 40% ankietowanych było bezpośrednimi świadkami przemocy w rodzinie
zamieszkującej gminę Lubsko, z tego 67% badanych spotkało się z aktami w przemocy w co
najmniej 1 rodzinie. Najczęściej przemocy doświadczały dzieci - dominującą osobą stosującą
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przemoc był ojciec, natomiast matkę wskazywano 2,5 razu rzadziej. Dwukrotnie rzadziej przemoc
skierowana była do kobiet, tj. partnerek, matek, żon, a jej stosującym był mąż lub partner.
Taki stan znajduje odzwierciedlenie w ogólnym obrazie rodzin uwikłanych w przemoc
opisywanych w literaturze – członkowie rodziny wpisujący się w rolę ofiary przemocy
charakteryzują się takim zestawem cech osobowościowych, które sprzyjają sprawcy stosowanie
aktów przemocy (tamże, s. 63), niepotrafiące bądź nie będące w stanie bronić się skutecznie przed
agresorem co przekłada się na częstotliwość pojawiania się w rodzajach: przemocy rodzica/ów
(częściej ojca) wobec dziecka, przemocy małżeńskiej (męża nad żoną) lub w związku partnerskim
(mężczyzny nad kobietą) oraz przemocy wobec osób starszych (A. Witkowska-Paleń 2019, s. 2122).
Pomimo sygnalizowanych trudności z określeniem skuteczności podejmowanych interwencji lub
nawet przeświadczeniu o ich negatywnym wyniku, większość aktów przemocy, których
świadkami byli respondenci, spotkała się z ich strony z reakcją, mającą na celu zapobieżenie
dalszej eskalacji przemocy. 9% badanych (kobiet) przyznało, że nie podjęło żadnych działań,
usprawiedliwiając to np. obawą o niebezpieczną dla nich reakcję sprawcy.
Uzyskane wyniki napawają optymizmem, gdyż świadczą o tym, że społeczeństwo jednak nie
pozostaje bierne wobec krzywdy słabszych, podejmuje próby ich ochrony i szybkiego przerwania
aktów przemocy.
IV. Z badań wynika, że prawie co 4 respondent doświadczył przemocy w swojej rodzinie.
Statystyki te są niższe w porównaniu z danymi wykazanymi w ogólnopolskim raporcie TNS OBOP
dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 2016 rok, gdzie 36% Polaków przyznało
się do doświadczania przemocy od członka rodziny (M. Lubińska-Bogacka 2019, s. 6).
W przeważającej większości przypadków przybierała ona postać psychicznego znęcania,
w połowie rodzin dochodziło do używania siły fizycznej, natomiast w mniejszej liczbie
przypadków dochodziło do przemocy ekonomicznej. Prawie połowa z tych ankietowanych
doświadczała aktów przemocy kilka razy w roku, a u ponad połowy badanych trwało to co
najmniej kilka lat. Co drugi badany przyznający się do doznawania aktów przemocy w rodzinie,
nadal boryka się z tym problemem, jednak ponad ¾ z nich oświadcza, że mimo to ma poczucie
bezpieczeństwa w swoim domu.
Biorąc powyższe pod uwagę nasuwa się wniosek, że w miarę upływu lat społeczeństwo polskie w
mniejszym stopniu jest dotykane zjawiskiem przemocy w rodzinie. Być może wynika to z większej
świadomości społecznej i lepszych sposobów radzenia sobie z tym problemem. Jednak nadal
w środowisku lokalnym żyją rodziny, które są uwikłane w przemoc. Pozytywnym jest fakt,
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że przeszło połowa doświadczających przemocy w rodzinie badanych odważyła się powiedzieć
o tym innej osobie, otrzymując w ten sposób wsparcie.
V. Uzyskane wyniki pokazują, że znacząca większość badanych wie, gdzie można zgłosić
przemoc w rodzinie (zarówno doświadczaną osobiście, jak i widzianą u innych osób). W pierwszej
kolejności wskazywano na Policję i ośrodek pomocy społecznej, sporadycznie zaś sąd,
prokuratura, placówki oświaty i ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, np. Niebieska Linia.
Obraz ten pokazuje, że większość badanych może nie wiązać innych instytucji z możliwością
uzyskania w nich pomocy specjalistycznej.
Ponad 40% respondentów negatywnie odnosi się do obecnie świadczonej pomocy dla rodzin
uwikłanych w przemoc, jednocześnie ¾ z nich przedstawiła katalog rozwiązań, które mogłyby
poprawić aktualny system interwencyjno-pomocowy w Gminie Lubsko. Zgłaszane propozycje
takie jak: punkt poradnictwa specjalistycznego, zmiana przepisów prawa i zaostrzenie kar
prawnych za stosowanie przemocy w rodzinie dla jej sprawców, wprowadzanie asystenta
rodziny, podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z rodzinami uwikłanymi w przemoc,
weryfikacja przypadków czy zwiększone zainteresowanie rodzinami z pojawiającymi się
zachowaniami patologicznymi są realizowane w ramach pracy podmiotów pomocowych.
Uwzględniając powyższe oraz zgłaszane przez lokalną społeczność potrzeby wyodrębniono
następujące postulaty:
- rozszerzenie oferty poradnictwa specjalistycznego oraz zwiększeniu jego dostępności zarówno
stacjonarnej, jak i cyfrowej,
- edukowanie mieszkańców w temacie zjawiska przemocy, aktualnych przepisach prawnych,
możliwościach uzyskania pomocy przez wszystkich członków rodzin dotkniętych przemocą,
- zwiększenie skuteczności interwencji i pomocy świadczonej na rzecz rodzin uwikłanych
w przemoc, w tym dbałość o profesjonalizację kadry pomocowej.
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