
ul. Tysiąclecia 8        21-013 Puchaczów              tel/fax.: 81 7575068 

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Prze-

mocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,  

infolinia 801 120 002; 22 668 70 00;  

 Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, 

tel. 997; 81 752 72 10; 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucha-

czowie, tel. 81 757 50 68; 

 Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych  

w Puchaczowie,  tel. 81 757 50 12; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Łęcznej, tel. 81 462 31 11; 

  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współ-

uzależnienia od Alkoholu, SGL, 

tel.  81 752 07 41; 

 Regionalne Centrum Trzeźwości 

„Maksymilian”  w  Łęcznej,  tel. 81 462 

87 21; 

 

 

 

 

 Poradnia Profilaktyczno

-Konsultacyjna   MO-

NAR” w Łęcznej, tel. 81 462 87 21; 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Łęcznej, tel.  81 462 25 89; 

  

Instytucje, które świadczą 

pomoc w sytuacji przemocy: 

PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA 
 Pierwszym krokiem do jej przerwania  

jest przełamanie izolacji i milczenia 

Wyk. Alicja  

Sadowska; kl.5a;  

Zespół Szkół w Pucha-

czowie 

tel./fax.: 81 75 75 068 

wtorek  w godz. 10-13 

ul. Tysiąclecia 8 

21-013 Puchaczów 

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

W SKŁAD  

GMINNEGO ZESPOŁU  

INTERDYSCYPLINARNEGO  

W PUCHACZOWIE 

WCHODZĄ PRZEDSTAWICIELE: 

 

  Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczo-
wie;  

 Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej; 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Łęcznej; 

 Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Puchaczo-
wie; 

 Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puchaczo-
wie; 

 I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  Są-
du Rejonowego w Lublinie zs. w Świdniku; 

 Zespołu Szkół w Puchaczowie, Szkoły Pod-
stawowej w Nadrybiu, Szkoły Podstawowej 
w Ostrówku, Przedszkola  w Puchaczowie; 

 Stowarzyszenia „Nasza Świetlica-Pomocna” 
Dłoń w Bogdance. 

Gminny Zespół 

 Interdyscyplinarny 

w Puchaczowie 

ds. przeciwdziałania  

przemocy w rodzinie 

Wyk. Daria Niewolska; kl.2 c; Zespół Szkół w Puchaczowie    



 

Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny 

ds.  przemocy w  

rodzinie w Pucha-

czowie został po-

wołany 4 czerwca 

2012 r.  

Zadaniem Zespołu 

jest zintegrowana 

pomoc osobom, rodzinom lub grupom spo-

łecznym dotkniętych przemocą, poprzez 

działania interwencyjne wobec osób podej-

rzewanych o stosowanie przemocy w rodzi-

nie, jak również  pomoc i  ochronę ofiar 

przemocy. GZI ukie-

runkowany jest na 

pomoc rodzinom,  

w których występują 

konflikty między 

małżonkami, rodzi-

cami a dziećmi, wy-

stępują przypadki  

stosowania przemo-

cy wobec dzieci, 

zaniedbanie lub pro-

blem uzależnienia 

od alkoholu, narko-

tyków.  

Przemoc w rodzinie to zamierzone  
i wykorzystujące przewagę sił działanie 
przeciw członkowi rodziny,  prawa  

i dobra osobiste,  cierpienie i szkody.   

Przemoc charakteryzuje się tym, że : 

1. JEST INTENCJONALNA  - przemoc jest zamierzo-
nym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowa-

nie i podporządkowanie ofiary. 

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE - w relacji jedna  
ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza 

a sprawca silniejszy. 

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE  
- sprawca wykorzystuje przewagę sił, narusza pod-
stawowe prawa ofiary: prawo do  fizycznej, godności, 

szacunku, itd. 

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL -  sprawca nara-
ża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Do-
świadczanie bólu i cierpienia sprawia,  

że osoba ma mniejszą zdolność do samoobrony. 
 

NAJCZĘSTSZE RODZAJE PRZEMOCY: 

 przemoc fizyczna (m.in. bicie, kopanie, duszenie, 

szczypanie, zaniedbanie i brak odpowiedniej opieki, nie-

udzielenie potrzebnej pomocy); 

 przemoc psychiczna (poniżanie, grożenie, ubliżanie, 

ograniczanie snu, pożywienia, zamykanie, kontrolowanie, 

ograniczanie kontaktów, stała krytyka, wmawianie choro-

by psychicznej); 

 przemoc  seksualna (dotykanie, obmacywanie, bez 
zgody, gwałt, wymuszenie pożycia seksualnego lub in-
nych nieakceptowanych praktyk seksualnych); 

 przemoc ekonomiczna (odbieranie pieniędzy, nie-

zaspokajanie potrzeb materialnych, uniemożliwianie 

dostępu do zarobionych środków finansowych); 

Ze statystyk… 

 Ofiarami przemocy w rodzinie są najczę-

ściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%). Nato-

miast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni 

(96%), będąc często pod wpływem alkoholu. Najbar-

dziej narażone na przemoc są: dzieci, kobiety, osoby 

starsze i upośledzone umysłowo… 

 

PRZEMOC  

JEST 

 PRZESTĘPSTWEM  

 Dlatego jeśli Ty lub ktoś  

z Twoich bliskich doznaje przemocy 

zwróć się do nas o pomoc. 

 Nie pozwól też, aby  osoby  

z Twojego otoczenia cierpiały z powo-

du przemocy. Możesz im pomóc prze-

rywając krąg milczenia, poprzez poin-

formowanie Gminnego Zespołu Inter-

dyscyplinarnego, 

policji lub  pra-

cowników Ośrod-

ka Pomocy Spo-

łecznej. 

 
Wyk. Aleksandra Albińska; 
kl.3; Szkoła Podstawowa w Nadrybiu 

Wyk. Anastazja Pluta kl.5;  

Szkoła Podstawowa w Nadrybiu 

Wyk. Julia Barańskakl.4a;  

Szkoła Podstawowa w Ostrówku 


