
UCHWAŁA NR LIII/470/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(t.j. Dz. U. 2015, poz.1390) Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Załącznik do Uchwały Nr LIII/470/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 29 listopada 2017 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA   2018 – 2020 

I.  Wprowadzenie

System przeciwdziałania przemocy w Polsce określa Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz.1390), która m. in. wskazuje jednostkom 
samorządu terytorialnego oraz organom administracji rządowej zadania do realizacji, określa sposób 
postępowania z osobą doznającą przemocy w rodzinie oraz z jej sprawcą

Duże znaczenie w przypadku zagrożenia przemocą mają przede wszystkim działania profilaktyczne, 
które zaszczepione odpowiednio wcześnie dają szansę na uniknięcie głębokiego kryzysu w rodzinie. 
Nadrzędnym działaniem powinno być szybkie rozpoznanie zjawiska przemocy, a następnie przywrócenie 
osobom pokrzywdzonym zdolności w zakresie godnego i bezpiecznego funkcjonowania w rodzinie. 
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie jest procesem wymagającym czasu, wysiłku, nakładów 
finansowych, zaangażowania wielu służb, a także zmiany świadomości społecznej. Ze względu na swoją 
złożoność zjawisko przemocy w rodzinie zasługuje na miano problemu interdyscyplinarnego i leży 
w kręgu zainteresowań pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, wymiaru 
sprawiedliwości, terapeutów, funkcjonariuszy Policji oraz prokuratorów.

Celem strategicznym Programu jest:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

- ochrona ofiar i świadków przemocy w rodzinie;

- zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy dla osób doświadczających przemocy;

- zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc;

- zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy.

Program określa szczegółowe zadania do realizowania ukierunkowane na:

- rozwój systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej;

- zapewnienie dostępności pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej;

- oddziaływanie na sprawców przemocy;

- kształtowanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie;

- edukację i profilaktykę mieszkańców gminy.

Odbiorcy Programu:

Program skierowany jest do mieszkańców gminy Drezdenko, w tym:

- osób zagrożonych przemocą w rodzinie;

- osób doświadczających przemocy w rodzinie;

- osób stosujących przemoc w rodzinie ;

- świadków przemocy w rodzinie;

- podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

- społeczności lokalnej.

Realizatorzy programu:

Program będzie realizowany przez instytucje i organizacje zobligowane do działań z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
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1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku;

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drezdenku

3. Komisariat Policji w Drezdenku

4. Placówki oświatowe ( przedszkola, szkoły)

5. Służba zdrowia (pielęgniarki szkolne i środowiskowe)

6. Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drezdenku

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

9. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Kraj.

10. Organizacje pozarządowe

11. Inne podmioty

Opracowanie Programu poprzedzone zostało rozpoznaniem skali zjawiska przemocy na terenie gminy 
Drezdenko przygotowanym na podstawie danych gromadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny na 
przestrzeni lat. Realizacja Programu powinna przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy na terenie 
gminy. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przygotowano na lata 2018-2020. 
Zakreślone w nim cele i kierunki działań mają charakter ramowy i mogą podlegać modyfikacjom.

II.  Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie ma swój szczególny wymiar, ponieważ to rodzina powinna swym 
członkom gwarantować bezpieczny i harmonijny rozwój kształtujący osobowość człowieka, jego system 
norm i wartości. Więzy łączące jej członków powinny być trwałe i opierające się we wzajemnym 
zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Zwyczaje rodzinne i tradycje maja wpływ nie tylko na model życia 
rodzinnego ale przenoszą się na relacje i funkcjonowanie człowieka w innych płaszczyznach życia 
społecznego. W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie prawidłowo realizować podstawowe 
funkcje. Relacje wewnątrz rodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły a zachowania poszczególnych 
członków rodziny staja się niezgodne z normami moralnymi i prawnymi a także oczekiwaniami 
społecznymi.

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem trudnym do ujawnienia, ponieważ osoby doświadczające 
przemocy wstydzą  i boja się a często nie wierzą w skuteczność pomocy. Duże znaczenie ma również 
fakt, że „ ofiarę” ze „sprawcą” łączą bliskie więzi emocjonalne i rodzinne. Istotne jest przez to dążenie do 
wprowadzenia uniwersalnego standardu wsparcia osób doświadczających przemocy adekwatnego do 
warunków zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

1. Przemoc w rodzinie charakteryzuje:

- instytucjonalność- działania osoby stosującej przemoc są zamierzone i celowe, ukierunkowane na 
kontrolowanie i podporządkowanie drugiego człowieka,

- dysproporcja sił- w relacji jedna ze stron ma przewagę nad druga .Osoba doświadczająca przemocy jest 
słabsza, a osoba stosująca przemoc silniejsza,

- naruszanie praw i dóbr osobistych-osoba stosująca przemoc wykorzystuje swoją przewagę narusza godność 
i prawa drugiego człowieka( członka rodziny)

- powoduje cierpienia i szkody-osoby dotknięte przemocą w rodzinie doznają bardzo bolesnych szkód 
psychicznych i fizycznych.

2. Rodzaje przemocy:

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy począwszy od fizycznej poprzez psychiczna 
i seksualną po przemoc ekonomiczną. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie często doświadczają kilku form 
jednocześnie, które nakładają  i przenikają się  wzajemnie.

Przemoc w rodzinie może przyjmować następujące formy:

Id: BDC335C7-33B7-4A11-9FB3-A07F6C068A5A. Uchwalony Strona 2



- przemoc fizyczna-  to forma agresji wiążąca się z naruszeniem granic ciała. Jej celem jest zadanie ‘’ ofierze” 
bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ja życia.

- przemoc psychiczna- to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości, wzbudzanie 
w osobie doznającej przemocy strachu. Ta forma przemocy powoduje poważne szkody psychologiczne.

- przemoc seksualna – to różne zachowania, w tym wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych 
pieszczot i praktyk seksualnych, zmuszanie do prostytucji, krytykowanie zachowań seksualnych,

- przemoc ekonomiczna- to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie, to także 
zaciąganie kredytów czy zmuszanie do ich zaciągania wbrew woli partnera.

- zaniedbanie- to ciągłe niezaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych. Tej formy 
przemocy najczęściej doświadczają dzieci.

3. Cykle przemocy:

Przemoc w rodzinie rzadko jest jednorazowym incydentem, najczęściej ma charakter długotrwały 
i cykliczny. W związku z tym można wyszczególnić  powtarzające się fazy, które tworzą cykle przemocy. 
Znajomość tych faz pozwala zrozumieć specyfikę i charakter tegoż problemu. Wyróżniamy trzy fazy 
powtarzającego się cyklu:

- faza narastającego napięcia- jest to pierwsza faza, w której dochodzi do stopniowego narastania napięcia, 
w której dochodzi do stopniowego wzrostu napięcia, w której osoba stosująca przemoc jest stale napięta 
i poirytowana zaś osoba doznająca przemocy obarcza siebie wina i stara się za wszelką cenę uniknąć kolejnej 
awantury.

- faza ostrej przemocy - w której napięcie prowadzi do wybuchu gniewu  i rozładowania agresji. Partner staje 
się gwałtowny , wpada w szał, jakiś drobiazg wywołuje awanturę. Osoba doświadczająca przemocy może 
doznać obrażeń zagrażających jej zdrowiu i życiu. Najczęściej w tej fazie, osoby doznające przemocy 
wzywają Policję, szukają pomocy.

- faza miodowego miesiąca -  jest to faza, w której osoba stosująca przemoc wyraża skruchę, składa obietnice, 
obiecuje poprawę.” Sprawca” jest troskliwy i czuły, zapewnia o swojej miłości. Przeprosinom często 
towarzyszą łzy i prezenty. W tej sytuacji osoba doznająca przemocy często czuje się odpowiedzialna za to, 
co się stało i postanawia dać „sprawcy” druga szansę.

Faza miodowego miesiąca nie trwa długo. Po jakimś czasie faza narastającego napięcia powraca 
znowu i cały cykl przemocy powtarza się. Z czasem przemoc staje się coraz dotkliwsza i gwałtowniejsza. 
Cykliczność przemocy sprawia, że osobom doświadczającym przemocy trudno jest podjąć działania 
mające na celu zatrzymanie przemocy.

Podstawą do podejmowania działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest świadomość, 
że:

- najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary i zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest zazwyczaj 
nieskuteczna;

- za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca;

- zrozumiałe są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach osoby doświadczającej przemocy, 
bowiem jest to jeden z objawów doznawanych urazów oraz konsekwencja bycia ofiarą przemocy w rodzinie.

U osób poddawanych długotrwałej przemocy można wyodrębnić pewien zespół cech 
charakterystycznych:

- niska samoocena

- bierne mechanizmy radzenia sobie

- wysoka zależność od partnerów

- niepokój i depresja

- izolacja społeczna

- zinternalizowane poczucie winy

- podporządkowanie się
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- ambiwalentne poczucie lojalności – ofiara często chce zatrzymać przemoc, ale jednocześnie chce utrzymać 
relację ze sprawcą

- zniekształcone atrybucje – irracjonalne sposoby wyjaśnienia zachowań sprawcy

- nadużywanie alkoholu i narkotyków

- choroby związane ze stresem.

III.  Skala  problemu przemocy na terenie gminy Drezdenko

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań konieczne jest zdiagnozowanie 
i stałe monitorowanie rzeczywistego rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy 
Drezdenko. Ze względu na specyfikę zjawiska oszacowanie skali problemu nie jest zadaniem łatwym. 
Trudno jednoznacznie określić liczbę osób doświadczających przemocy, które w wielu przypadkach 
nie ujawniają problemu, a co za tym idzie nie składają zawiadomienia o przestępstwie. Dzieje się tak 
z różnych powodów m.in. z obawy przed sprawcą, brakiem wiary w możliwość skutecznego działania 
wymiaru sprawiedliwości, chęci zapomnienia o doznanej krzywdzie, a także chęci ochrony sprawców, 
z poczucia wstydu i obawy przed wykluczeniem społecznym. Przedstawione czynniki powstrzymujące 
przed składaniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, 
odgrywają szczególna rolę w obliczu czynów popełnianych przez osoby bliskie i znajome. Z tego też 
względu można przypuszczać, że znaczna liczba przypadków przemocy w rodzinie pozostaje 
nieujawniona.

Procedura niebieskiej karty jest procedurą postępowania bądź interwencji obejmującą działania wielu 
służb działających w ramach zespołu mającą na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz 
wielopłaszczyznową pomoc wychodzenia z tej trudnej sytuacji. Działania te  prowadzone są na zasadzie 
indywidualnego przypadku i dostosowane do potrzeb danej rodziny.

Analizę problemu przemocy w rodzinie postaramy się przedstawić i ocenić na podstawie prowadzonej 
procedury niebieskiej karty, pracy zespołu interdyscyplinarnego a także grup roboczych w gminie 
Drezdenko.

Tabela 1.

Liczba sporządzonych i zakończonych „Niebieskich kart „na przełomie czterech lat.

Lata Liczba 
sporządzonych 

formularzy 
„Niebieska karta 

„A

Liczba 
zakończonych 
procedur NK

Zakończenie 
procedury z powodu 

ustania przemocy 
w rodzinie

Zakończenie procedury 
z powodu rozstrzygnięcia 

o braku zasadności
podejmowania działań.

   2013r.           36        20            8             12
   2014r.           42        38          18             20
   2015r.           24        16            8               8
   2016r.           34        10            2               8

Źródło: opracowanie własne Zespołu Interdyscyplinarnego w Drezdenku

W 2013r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Drezdenku wpłynęło 36 formularzy 
Niebieskiej karty A , jednak zespół wszczął procedurę w 33 rodzinach, ponieważ w 3 rodzinach 
odnotowano kolejne przypadki przemocy w trakcie trwającej już procedury. Podobne sytuacje powtarzały 
się w kolejnych latach. W 2014r.  sporządzono 42 NK ale  pracowano z 32 rodzinami. Z kolei w 2015r. 
zarejestrowano 24 formularze a pracowano z 19 rodzinami a w 2016r. wpłynęły 34 formularze, ale  z tej 
samej przyczyny procedurą NK objęto 32 rodziny. Najczęściej NK były zakładane przez policję podczas 
interwencji domowej.

Tabela.2

Liczba wypełnionych „Niebieskich Kart – A” przez poszczególne podmioty:

Lata Policja Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Oświata Służba zdrowia Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych

2013r.    25         9       2
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2014r.    38         3       1
2015r.    18         5       1
2016r.    25         7       1         1

Źródło:opracowanie własne GZI.

Powyższa tabela przedstawia dane Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Drezdenku dotyczące 
wszczęcia procedury Niebieskiej karty z podziałem na poszczególne podmioty. Dokonując analizy tych 
danych wynika ,że zdecydowaną większość Niebieskich kart sporządzają  policjanci a następnie pracownicy 
socjalni. Na przestrzeni kliku lat nie odnotowano wypełnionej Niebieskiej karty sporządzonej przez 
przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zespół Interdyscyplinarny w celu realizacji procedury niebieskiej karty powołuje grupy robocze do 
bezpośredniej pracy z rodzinami i osobami doświadczającymi przemocy domowej. Grupa robocza dokonuje 
diagnozy problemu, opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie dotkniętej przemocą w rodzinie 
w zakresie działań wyznaczonych dla przedstawicieli  członków zespołu oraz zobowiązań dla rodziny. 
W skład grupy wchodzą przedstawiciele instytucji i służb posiadających kompetencje do pracy przy 
rozwiązywaniu specyficznych problemów w konkretnej rodzinie.

Tabela.3

Liczba utworzonych grup roboczych i liczba posiedzeń.

Lata Liczba utworzonych grup roboczych Liczba posiedzeń grup roboczych
2013                      32                            99
2014                      28                          116
2015                      14                            65
2016                      29                            92

Źródło opracowanie własne GZI

Dokonując analizy powyższej tabeli, wynika, że liczba posiedzeń grup roboczych zależna jest od 
realizacji strategii postępowania dla konkretnej rodziny uwikłanej w przemoc a nie od liczby utworzonych 
grup roboczych.

Z posiadanych przez zespół interdyscyplinarnych danych wynika, że wśród osób, co do których istnieje 
podejrzenie ,że są dotknięte przemocą w rodzinie zdecydowanie przeważają kobiety i osoby małoletnie 
zwykle jako świadkowie. Zatem to mężczyźni dominują wśród osób, wobec których istnieje podejrzenie , że 
stosują przemoc wobec najbliższych członków rodziny.

Tabela.4

Liczba sporządzonych Niebieskich kart C i D

Lata Liczba sporządzonych Niebieskich Kart-C
(z osobą dotkniętą przemocą)

Liczba Niebieskich Kart -D
( z osobą stosującą przemoc)

2013                   22                     17
2014                   12                     12
2015                    8                      8
2016                   18                     14

Źródło: opracowanie własne GZI.

Analizując przedstawioną tabelę wynika, że w spotkaniach grup roboczych częściej uczestniczą osoby, co 
do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie

z którymi sporządzane są Niebieskie karty-C oraz opracowywany indywidualny plan pomocy dla 
konkretnej osoby bądź rodziny. Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc rzadziej 
biorą udział w spotkaniach grup roboczych pomimo pisemnych wezwań. W związku z powyższym trudniej 
jest podejmować działania w stosunku do tych osób.

IV ZASOBY INSTYTUCJONALNE FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE GMINY DREZDENKO 
W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Do podmiotów realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie należą:
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- Ośrodek Pomocy Społecznej – zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, 
pracownicy socjalni diagnozują sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, udzielają 
kompleksowych informacji, organizują niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, zapewniają w zależności 
od potrzeb całodobowe schronienie, koordynują pracami w grupach roboczych, realizują procedurę 
Niebieskiej Karty, uczestniczą w pracach zespołu interdyscyplinarnego,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – udziela poradnictwa specjalistycznego (psychologiczno-
terapeutyczne, pedagogiczne i socjalne), tworzy i realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców 
przemocy, przedstawiciel PCPR uczestniczy w pracach zespołu interdyscyplinarnego,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - podejmuje czynności zmierzające do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa odwykowego, ma możliwość wzywania sprawców przemocy w rodzinie na rozmowę 
interwencyjną oraz podejmowania działań zmierzających do zawiadomienia prokuratury o popełnieniu 
przestępstwa, przedstawiciel GKRPA uczestniczy w pracach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup 
roboczych,

- Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – diagnozuje pacjentów uzależnionych 
i współuzależnionych, prowadzi terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, wykonuje konsultacje 
specjalistyczne,

- Komisariat Policji - przyjmuje zgłoszenia od ofiar i świadków o stosowaniu przemocy w rodzinie oraz 
podejmuje interwencję w tych sprawach, a także realizuje procedurę Niebieskiej Karty, funkcjonariusze 
uczestniczą w pracach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych,

- Prokuratura Rejonowa - prowadzi postępowania przygotowawcze i wyjaśniające w sprawach dotyczących 
przestępstw związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie, przedstawiciel jest członkiem zespołu 
interdyscyplinarnego,

- Sąd Rejonowy - orzeka w sprawach karnych i rodzinnych, mając m.in. możliwość stosowania kar wobec 
sprawców przemocy oraz przymusu poddawania się terapii dla sprawców przemocy; kurator uczestniczy 
w pracach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych,

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – realizuje procedurę Niebieskie 
Karty, obsługę administracyjno-techniczną Zespołu prowadzi  Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – prowadzi poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i młodzieży 
oraz rodziców;

- placówki służby zdrowia – ośrodki zdrowia (lekarze, zwłaszcza pierwszego kontaktu, pielęgniarki, 
ratownicy medyczni), szpitalny oddział ratunkowy, - w razie rozpoznania symptomów świadczących 
o stosowaniu przemocy mają uprawnienia do sporządzenia formularza Niebieskiej Karty, uczestniczą 
w pracach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych;

- placówki oświatowe – przedszkola, szkoły - pedagodzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą, są 
uprawnieni do sporządzenia formularza Niebieskiej Karty,

V.  ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program jest dokumentem opracowanym na podstawie wytycznych Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Głównym założeniem jest kompleksowość 
i interdyscyplinarność działań ujętych w ramy sprawnie funkcjonującego systemu ukierunkowanego na 
wsparcie i ochronę osób doświadczających przemocy, edukację i pomoc w korygowaniu zachowań osób 
stosujących przemoc; edukację kadr instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
oraz szeroko ujętą edukację społeczeństwa. Przemoc w rodzinie należy rozpatrywać z wielu perspektyw 
w szczególności psychologicznej, prawnej, ekonomicznej, społecznej i moralnej. Z tego względu 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga wieloaspektowego podejścia, a przede wszystkim 
systemowego, z zaangażowaniem wszystkich podmiotów zajmujących się bezpośrednio czy też pośrednio 
tym problemem. Żadna pojedyncza instytucja nie jest w stanie skutecznie rozwiązywać problemu 
przemocy w rodzinie.

W Programie, określono cztery podstawowe obszary zawierające kierunki działań oraz sprecyzowano 
oddziałania wobec różnych grup odbiorców:

- profilaktyka: obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą 
w rodzinie;
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- ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie: obszar kierowany do osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie (w tym do: kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach 
nieformalnych, osób starszych, osób z niepełnosprawnością lub osób niesamodzielnych);

- oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie: obszar kierowany do osób stosujących przemoc 
w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się pracą z tymi osobami;

- podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie: obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

VI.  CELE PROGRAMU 

CEL GŁÓWNY

Zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz 
zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Drezdenko. 

CELE SZCZEGÓŁOWE

1.  Zwiększenie intensywności działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.
Nazwa działania Sposób realizacji
Monitorowanie 
i diagnozowanie zjawiska 
przemocy w rodzinie

1.Zbieranie i aktualizowanie informacji na temat rozmiarów i form przemocy

Podniesienie poziomu 
wiedzy i świadomości 
mieszkańców  Gminy 
Drezdenko w zakresie 
przyczyn i skutków 
przemocy w rodzinie

1. Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej  mieszkańców przy współpracy Klubu 
Seniora,Biblioteki Publicznej,Centrum Promocji  Kultury,  Kościoła i Domu Wspólnoty 
Barka.
2.Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dot. przemocy np. broszur, ulotek, 
plakatów i umieszczanie ich w miejscach ogólnie dostępnych.
3.Przygotowanie informacji o instytucjach świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałąnia 
przemocy o zasięgu lokalnym i krajowych oraz  umieszczeniu jej na stronie internetowej
4.Kontynuacja i włączanie się w ogólnopolskie kampanie społeczne np. „Reaguj na 
przemoc”itp.
5. Organizowanie lokalnych kampanii społecznych np. spotkania ze sołtysami, 
seniorami,osobami starszymi itp.
6.Zamieszczanie artykułów o dobrych praktykach z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w lokalnej prasie.
7. Współpraca z Klubem Seniora i Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
w zakresie edukacji seniorów na temat zjawiska przemocy w rodzinie 
i przysługujących im praw.
8.Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w zakresie edukacji osób 
niepełnosprawnych.
9.Współpraca z parafiami działającymi na terenie gminy Drezdenko w celu wprowadzenia 
do programu nauk przedmałżeńskich treści dotyczących przemocy w rodzinie.
10. Rozwijanie  współpracy z placówkami służby zdrowia i szpitalem w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizowanie programów 
edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży

1.Organizacja pogadanek, prelekcji, warsztatów profilaktycznych, emitowanie filmów przez 
przedstawicieli oświaty.
2. Zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce przemocy domowej zorganizowany 
przez zespól interdyscyplinarny przy współpracy Centrum Promocji Kultury i Biblioteki
3. Realizacja godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego i pedagoga szkolnego z zakresu 
rozwiązywania konfliktów dzieci i młodzieży bez użycia przemocy, radzenie sobie z agresją 
i stresem.
4.Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie promowania programów pozbawionych treści 
przemocowych w środkach masowego przekazu typu internet, telewizja, gry komputerowe.

Podejmowanie działań 
edukacyjnych celem 
wzmocnienia funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczych 
rodziców

1. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny prowadzone przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczna w D-ku poprzez zajęcia dla rodziców”Szkoła dla rodziców 
i wychowawców”, zajęcia dla dobrych rodziców( cykliczne zajęcia warsztatowe).
2.Promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy, informowanie o zakazie 
stosowania kar cielesnych wobec dzieci.
3. Edukowanie rodziców podczas wywiadówek szkolnych
4. Udzielanie indywidualnych porad, konsultacji
5. Edukowanie rodziców w ramach prowadzonej pracy socjalnej wykonywanej przez 
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pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie.
Rozwijanie istniejących 
i tworzenie nowych 
podmiotów udzielających 
pomocy osobom 
dotkniętych przemocą 
w rodzinie

1.Kontynuowanie działalności Gminnego Zespołu Intredyscyplinarnego , prowadzenie przez 
zespół zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie
2. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Drezdenku
3. Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego ds Przemocy w Rodzinie 
w Drezdenku
4. Utworzenie dyżurnego punktu pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy 
w rodzinie w Drezdenku
5.Współpraca z Poradnią Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Drezdenku

Rozpropagowywanie 
informacji o instytucjach  
i podmiotach działających 
na rzecz osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie 
w środowisku lokalnym

1. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy na temat form udzielanej pomocy oraz 
podmiotów świadczących pomoc osobom dotkniętych przemocą w rodzinie
2. Opracowanie wykazu instytucji zajmujących się przemocą o zasięgu lokalnym 
i umieszczenie ich w miejscach ogólnie dostępnych.
3. Przygotowanie informacji i umieszczenie jej na stronie internetowej ośrodka
4. Propagowanie dostępności telefonów zaufania oraz telefonów interwencyjnych 
i informacyjnych dla osób uwikłanych w przemoc m.in. Niebieska Linia

Udzielanie wsparcia 
i pomocy osobom 
doznającym przemocy 
w rodzinie

1. Podejmowanie interwencji w rodzinie doświadczającej przemocy
2. Diagnozowanie sytuacji rodziny dotkniętej przemocą
3.Uruchamianie procedury niebieskiej karty i uruchamianie grup wsparcia dla osób 
doświadczających przemocy
4.Informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia psychologicznego, medycznego, 
socjalnego, terapeutycznego i prawnego.
5.Zapewnienie pomocy i wsparcia a w razie potrzeby bezpiecznego schronienia 
w całodobowej placówce osobom dotkniętych przemocą w rodzinie.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w związku z przemocą w rodzinie w trybie art.12 
a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. nr 180, 
poz.1493, z późn, zm).

Monitorowanie sytuacji 
rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie

1. Cykliczne i systematyczne wizyty w środowisku w rodzinach, w których dochodzi do 
przemocy zwłaszcza przez pracownika socjalnego i dzielnicowego a w rodzinach gdzie są 
dzieci obserwacja dziecka w placówce oświatowej.
2. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin w których dochodzi do przemoc

3.  Podejmowanie działań wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie:
Upowszechnianie 
informacji 
o konsekwencjach 
stosowania przemocy

1. Podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „ Niebieskiej karty” wobec 
osób stosujących przemoc i sporządzanie formularza NK cz.D
2.Informowanie o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy w rodzinie

Skuteczne reagowanie na 
stosowanie przemocy 
w rodzinie wobec 
sprawców

1. Udzielanie informacji i kierowanie osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie 
do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnym realizowanym przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2.Działania w zakresie uniemożliwiania osobom stosującym przemoc, korzystania ze 
wspólnie zajmowanego lokalu oraz zakazu kontaktowania i zbliżania się do osoby 
pokrzywdzonej
3.Kierowanie lub sporządzanie wniosków do GKRPA o leczenie odwykowe osób 
z problemem alkoholowym i stosujących przemoc w rodzinie
4.Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom podejrzanym o stosowanie przemocy 
w rodzinie i nadużywającym alkoholu w placówkach udzielających specjalistycznej pomocy 
( zobowiązanie do konsultacji, podjęcia terapii przez sprawców)
5. W uzasadnionych przypadkach sporządzanie wniosku do prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie.
6. Monitorowanie sytuacji osób stosujących przemoc w rodzinie.

4.  Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli i służb zajmujących się zjawiskiem przemocy 
w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług:
Podnoszenie wiedzy 
i umiejętności osób 

1. Zapewnienie możliwości udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego( 
wewnętrznego i zewnętrznego) w celu podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności 
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realizujących działania 
w obszarze przemocy 
w rodzinie.

osób pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc.
2. Udział w szkoleniach,warsztatach,seminariach o tematy przemocy w rodzinie
3.Możliwość skorzystania z poradnictwa i wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio 
z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie w formie superwizji bądź grupy wsparcia
4. Zaopatrywanie się w fachową literaturę dot. przemocy w rodzinie
poprzez zakup książek, czasopism itp.
5. Podnoszenie wiedzy i umiejętności poprzez korzystanie ze środków masowego przekazu 
a zwłaszcza internet np.  opracowań Niebieska linia itp.
6. Rozszerzenie współpracy ze służbą zdrowia i szpitalem .

VII.  Przewidywane efekty realizacji programu.

Zakłada się ,że zadania realizowane w ramach Programu doprowadzą do zwiększenia skuteczności 
wsparcia i pomocy osobom i rodzinom zagrożonych i dotkniętym przemocą poprzez:

- podniesienie świadomości wśród mieszkańców gminy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- upowszechnienie i wzmocnienie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie,

- minimalizacja zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy,

- zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczających przemocy 
w rodzinie,

- podniesienie jakości działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

- rozwijanie istniejących i tworzenie nowych podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętych 
przemocą w rodzinie

- podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli podmiotów i instytucji realizujących 
zadania z zakresu przemocy

- zwiększenie umiejętności i kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

VIII.   Zasady finansowania:

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2018-2020 będą w szczególności środki własne gminy, w tym wpływy z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania Programu mogą być również 
finansowane z innych źródeł.
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UZASADNIENIE

Utworzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020 jest zgodne
z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015,poz. 1390). Zgodnie z
art. 6 pkt 1 tej ustawy, gmina ma obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie. Wynika to także z zapisów „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020 ma za zadanie
usystematyzować działania służące przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie, podejmowane przez
gminę i inne podmioty na jej terenie. Program ma stworzyć podwaliny sprawnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Jego realizacja jest konieczna ze względu na przejawy przemocy w rodzinach na
terenie gminy.
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