
Projekt

z dnia  27 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn.zm.) Rada Gminy Małkinia Górna przyjmuje, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Gminny Program  

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

dla gminy Małkinia Górna na lata 2020  - 2024 

 

 

WPROWADZENIE 

 
 Problem przemocy domowej występuje we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych. 

Rodziny, w których dochodzi do krzywdzenia najbliższych skrzętnie ukrywają swój problem. Do przemocy 

dochodzi zazwyczaj za szczelnie zamkniętymi drzwiami domów. Wiele ofiar doznaje przemocy latami 

skrywając rozmiar doznawanej krzywdy. W ostatnim czasie problem przemocy jest nagłaśniany przez media 

oraz wszelkiego rodzaju instytucje w związku z czym wzrasta świadomość społeczeństwa w tej kwestii.             

W celu łagodzenia skutków społecznych zjawiska przemocy władze państwa oraz różnego rodzaju instytucje 

podejmują różnorodne działania. 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. z 2015r poz. 

1390 z późn. zm.) jest próbą podjęcia działań mających za zadanie zapobieganie zjawiska przemocy                        

w rodzinie. Ustawa ta została uchwalona „w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy                   

w rodzinie oraz inicjowania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie 

przyczyn i skutków przemocy w rodzinie”. 

 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                      

(j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1390 z póź. zm.), do zadań własnych gminy w szczególności należy tworzenie 

gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: 

− opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie, 

− prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,                            

w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych                                        

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

− zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

− tworzenie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla 

gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2024  będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 

1390 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z póź. zm). 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn.. zm.) 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 852                 

z póżn. zm. ) 

5. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata                   

2016 – 2021 (Uchwała Nr123/XXI/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 23 marca 2016). 

 

I. PRZEMOC W RODZINIE 

 
Przemocą w rodzinie nazywamy każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej (małżonek, wstępny, 

zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku 

przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), którego celem jest utrzymanie 

nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie 

przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa wolności, powodujące 

cierpienie i krzywdy. Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 3 lutego 2020 r.

Id: DBE68932-629B-4F3E-B27F-41D662D35FF6. Projekt Strona 2



− jest intencjonalna, tzn. jest zamierzonym, celowym działaniem człowieka, 

− jest nakierowana na kontrolowanie i podporządkowanie ofiary, 

− odbywa się w warunkach nierównowagi sił, sprawca wykorzystuje przewagę fizyczną, 

psychiczną lub ekonomiczną nad ofiarą, 

− prowadzi do naruszenia podstawowych praw i wolności ofiary, 

− powoduje cierpienie i ból oraz naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. 

 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy od przemocy fizycznej poprzez przemoc psychiczną, 

seksualną, ekonomiczną czy zaniedbanie. 

 

RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE: 

 

PRZEMOC FIZYCZNA - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, 

szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w 

niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy itp. 

 

PRZEMOC PSYCHICZNA - wyśmiewanie poglądów religii, pochodzenia, narzucanie własnych 

poglądów, karanie poprzez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, izolacja społeczna, 

wmawianie choroby psychicznej, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, 

poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb itp. 

 

PRZEMOC SEKSUALNA - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i 

praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, 

demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych itp. 

 

 

PRZEMOC EKONOMICZNA - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy 

zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny itp.  

 

ZANIEDBANIE (zjawisko to odnosi się w szczególności do relacji dziecko – rodzic)- ciągłe 

niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka, brak zapewnienia właściwej 

uwagi i troski rodzicielskiej. 

 

Na terenie gminy Małkinia Górna w 2018 roku miały miejsce 208 interwencje policyjne, w tym 22 dotyczyło 

przemocy w rodzinie. Przemoc dotknęła łącznie 22 osób, w tym 18 kobiet i 4 mężczyzn.  

Sprawcami przemocy w rodzinie było łącznie 22 osób – 22 mężczyzn . Podczas interwencji 19 sprawców 

znajdowało się pod wpływem alkoholu , obecnych było 5 dzieci.  

Jak wynika z przeprowadzonej w gminie Małkinia Górna diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w 2018 

roku ,zdecydowana większość – 94,4% badanych zgadza się ,że stosowanie kar fizycznych w stosunku do 

dzieci były zakazane prawem. Są to pozytywne informacje na temat społeczności lokalnej. 

 

II. ADRESACI  PROGRAMU 
 

Mając na uwadze powyższy opis i diagnozę zjawiska, działania przewidziane w gminnym programie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar kierowane są do: 

➢ rodzin i osób bezpośrednio dotkniętych zjawiskiem przemocy, 

➢ rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w szczególności dzieci, młodzież, osoby starsze, 

osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, 

➢ świadków stosowania przemocy w rodzinie (środowisko lokalne), 

➢ przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami dotkniętymi przemocą. 

 

 

III. REALIZATORZY PROGRAMU 

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej; 

2. Zespół Interdyscyplinarny; 

3. Szkoły z terenu gminy Małkinia Górna; 
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4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

5. Komisariat Policji; 

6. Przedszkole Samorządowe. 

 

IV. ZADANIA SŁUŻB W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

Pomoc społeczna 

Celem działań pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji 

życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc 

społeczna jest udzielana między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Bezpośrednią pomocą rodzinom 

i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni świadczący pracę socjalną. 

W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik socjalny: 

• diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie,  

• udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności 

psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach                            

i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą                       

w rodzinie, formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach                

i podmiotach świadczących tę pomoc, możliwościach podjęcia dalszych działań mających                 

na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą                

w rodzinie, 

• organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, 

co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

• zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,                   

w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym                    

w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

• może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc  

w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby  

o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach korekcyjno – 

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

• wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 

Karta” 

Pracownicy socjalni, przedstawiciele pomocy społecznej są członkami zespołu interdyscyplinarnego lub 

grup roboczych współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym.  

Służba zdrowia  

Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej zalicza się 

do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi, ponieważ bardzo często temu towarzyszą mu 

poważne uszkodzenia zdrowia somatycznego i zdrowia psychicznego. Pomoc ofiarom przemocy domowej 

powinna oprócz udzielenia pierwszej przemocy obejmować następujące zadania: 

• umiejętność przeprowadzenia spokojnej rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy  

i częstotliwości jej występowania,  

• poinformowanie osoby, co do których istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie o istniejących możliwościach skorzystania z pomocy, 
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• wystawienie na prośbę poszkodowanych bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego  

o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała powstałych wskutek użycia siły psychicznej, 

• poinformowanie o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji, 

• powiadomienie organów ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa 

stwierdzonego podczas badania lekarskiego (podejrzenia wykorzystywania seksualnego, ciężkie 

obrażenia ciała) 

Przedstawiciel ochrony zdrowia uczestniczy w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych 

współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym, jak również zobowiązany jest do wszczęcia procedury 

„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

Policja  

Do podstawowych zadań Policji należy między innymi ochrona życia i zdrowia ludzi. Działania chroniące 

ofiary przemocy domowej podejmowane przez funkcjonariusza policji zgodnie  

z obowiązującym prawem to: 

• udzielanie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udzielenia pierwszej pomocy, 

• organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co 

do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

• podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia                      

i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie                  

z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc                   

w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania, 

• przeprowadza z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc  

w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub 

psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku 

zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc  

w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub 

fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,                  

do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego.  

• przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe              

w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów  

i dowodów przestępstwa, 

• podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować  

w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, 

co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb 

określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą,  

• wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 13.09.2011 r. oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

Funkcjonariusz policji uczestniczy w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych 

współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym.  

Oświata 

Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje szkoły do wspomagania wychowawczej roli rodziny oraz 

zapewnienia opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Rola szkoły w systemie ochrony 

dziecka jest znacząca. Nauczyciele mają możliwość regularnego obserwowania funkcjonowania dziecka oraz 
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zmian w jego zachowaniu. Pedagog i psycholog szkolny ma możliwość zdiagnozowania sytuacji szkolnej               

i rodzinnej dziecka.  

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 roku życia jest ofiarą przemocy lub 

przestępstwa powinien podjąć następujące kroki: 

• przeprowadza rozmowę z osobą doznającą przemocy, w warunkach gwarantujących jej 

bezpieczeństwo, swobodę wypowiedzi i poszanowania godności, 

• diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, 

• udziela kompleksowych informacji o możliwościach udzielenia pomocy, w szczególności 

psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach  

i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, 

co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

• organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, 

co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

• udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie 

najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej,  

i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez 

instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą         

w rodzinie, 

• wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta” 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

W sytuacji gdy aktom przemocy towarzyszy spożywanie alkoholu GKRPA podejmuje następujące 

działania: 

• diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie,  

• udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy,  

w  szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia,  

w tym o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, możliwościach podjęcia dalszych 

działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie, 

• organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, 

co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

• może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc  

w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby  

o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno – 

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

• wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta” 

Przedstawiciele GKRPA są członkami zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych współpracujących  

z zespołem interdyscyplinarnym.  
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Zespół interdyscyplinarny i grupy robocze 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności  

w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Zadaniem zespołu jest integrowanie  

i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz specjalistów 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez: 

• diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

• inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, 

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy  

w środowisku lokalnym, 

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. 

Do zadań grupy roboczej należy, w szczególności: 

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy  

w rodzinie, 

• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy, 

• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz 

efektów tych działań.  

 

V. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 
 

Przez realizację celów Programu zakłada się: 

➢ uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie, 

➢ promowanie wartości rodzinnych, 

➢ edukację w zakresie przemocy w rodzinie, 

➢ działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

 

Realizatorzy programu podejmują działania z zachowaniem następujących zasad: 

 

1. za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na to, co zrobiła ofiara, 

2. nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka, 

3. nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej, 

4. zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach ofiary, bowiem 

      jest to jeden z objawów doznanego urazu. 

 

VI. CELE PROGRAMU 

 
Celem głównym programu jest: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy 

w rodzinie. 

 

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe: 

 

1.Poprawa dostępności i skuteczności pomocy kierowanej do ofiar i osób zagrożonych przemocą. 

2. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 
 

VII. REALIZACJA CELÓW PROGRAMU 
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Cel 1 Poprawa dostępności i skuteczności pomocy kierowanej do ofiar i osób zagrożonych 

przemocą 
Zadanie :          

1. Koordynacja działań lokalnych podmiotów. 

2. Zapewnienie dostępu do systemu pomocy i specjalistycznego wsparcia. 

3. Podniesienie wiedzy i umiejętności różnych grup zawodowych stykających się z problematyką  

przemocy i udzielających wsparcia. 

 

Realizacja zadania nr 1:  

 

1. Obsługa Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

2. Prowadzenie i realizacja planu pomocy rodzinie doświadczającej przemocy w oparciu o grupy 

robocze zespołu interdyscyplinarnego. 

3. Stała diagnoza zjawiska i monitorowanie działań podejmowanych przez lokalne podmioty. 

 

Realizacja zadania nr 2: 

 

1. Prowadzenie punktu informacyjnego dla osób doświadczających przemocy przy Gminnej Komisji 

      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w szczególności w oparciu o procedurę 

      Niebieskich Kart. 

3. Świadczenie pracy socjalnej ofiarom przemocy oraz osobom i rodzinom zagrożonym. 

4. Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej specjalisty z zakresu wspierania ofiar przemocy. 

 

Realizacja zadania nr 3: 

 

1. Gromadzenie informacji na temat potrzeb szkoleniowych. 

2. Finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach dla członków zespołu interdyscyplinarnego 

      oraz pracowników instytucji wchodzących w skład zespołu jak również innych służb, instytucji         

      i organizacji bezpośrednio stykających się z przemocą. 

  

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

 

- liczba rodzin objętych indywidualnym planem pomocy w ramach zespołu    interdyscyplinarnego, 

- liczba osób i rodzin korzystających z  Punktu Informacyjnego, pracy socjalnej. 

- liczba  założonych Niebieskich Kart, 

- liczba przeszkolonych osób bezpośrednio stykających się z problemem, 

 

Cel 2 

Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

  

Zadanie:            

1. Ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy. 

2. Podwyższanie i nabywanie umiejętności społecznych w tym: rozwiązywania konfliktów 

oraz sposobów radzenia sobie z agresją i złością. 

 

Realizacja zadania nr 1 

 

1. Przygotowanie i rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy z wykorzystaniem biuletynu i strony internetowej gminy. 

2. Opracowanie lub zakup i dystrybucja materiałów na temat przemocy i jej skutków. 

3. Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy. 

 

Realizacja zadania nr 2 

 

1. Prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych w szkołach i środowisku lokalnym. 
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2. Udział członków zespołu w szkoleniach, seminariach i konferencjach o tematyce przeciwdziałania 

przemocy. 

 

 

  

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

 

- liczba rozprowadzonych materiałów o charakterze informacyjno - edukacyjnym, 

- liczba zrealizowanych działań edukacyjno-profilaktycznych, 

- liczba przebytych szkoleń, konferencji i seminariów przez członków zespołu. 

  

VIII. OCZEKIWANE EFEKTY PROGRAMU: 

 

1. Pełna diagnoza zjawiska na terenie Gminy. 

2. Zwiększenie wrażliwości społecznej wobec aktów przemocy. 

3. Podwyższenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy. 

4. Zwiększenie dostępności pomocy. 

5. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemocy. 

6. Poprawa funkcjonowania rodzin. 

 

IX. HARMONOGRAM 

 

Cel 1. Poprawa dostępności i skuteczności pomocy kierowanej do ofiar i osób zagrożonych przemocą 

 

LP ZADANIE OPIS ZADANIA TERMIN 

REALIZACJI 

REALIZATOR LUB 

KOORDYNATOR 

 

 

1. 

 

 

Koordynacja 

działań lokalnych 

podmiotów. 

1. Obsługa Interdyscyplinarnego Zespołu ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

2. Prowadzenie i realizacja planu pomocy 

rodzinie doświadczającej przemocy w oparciu o 

grupy robocze zespołu interdyscyplinarnego. 

 

3. Stała diagnoza zjawiska i monitorowanie 

działań podejmowanych przez lokalne podmioty. 

                                                      .  

 

 

2020 - 2024 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej; 

Zespół Interdyscyplinarny; 

Szkoły z terenu gminy 

Małkinia Górna; 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

Komisariat Policji; 

Przedszkole Samorządowe. 

 

 

2. 

 

 

Zapewnienie 

dostępu do 

systemu pomocy 

i specjalistycznego 

wsparcia 

 

1. Prowadzenie punktu informacyjnego dla osób 

doświadczających przemocy przy Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

2. Inicjowanie interwencji w środowisku 

dotkniętym przemocą w szczególności w oparciu 

o procedurę Niebieskich Kart. 

 

3. Świadczenie pracy socjalnej ofiarom przemocy 

oraz osobom i rodzinom zagrożonym. 

 

4.Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej 

specjalisty z zakresu wspierania ofiar przemocy. 

 

 

 

 

 

2020 -2024 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych;  
Ośrodek Pomocy Społecznej; 

Zespół Interdyscyplinarny; 

Szkoły z terenu gminy 

Małkinia Górna;  
Komisariat Policji; 

3. Podniesienie 

wiedzy i 

umiejętności 

różnych grup 

zawodowych 

stykających się z 

problematyką  

 

1. Gromadzenie informacji na temat potrzeb 

szkoleniowych. 

 

2. Finansowanie udziału w szkoleniach i 

konferencjach dla członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz pracowników 

 

 

 

 

2020 -2024 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej; 

Zespół Interdyscyplinarny; 

Szkoły z terenu gminy 

Małkinia Górna; 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 
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przemocy i 

udzielających 

wsparcia. 

instytucji wchodzących w skład zespołu jak 

również innych służb, instytucji i organizacji 

bezpośrednio stykających się z przemocą. 

 

Problemów Alkoholowych; 

Komisariat Policji; 

Przedszkole Samorządowe. 

 

Cel 2. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

LP ZADANIE OPIS ZADANIA TERMIN 

REALIZACJI 

REALIZATOR 

LUB 

KOORDYNATOR 

 

1. 

 

Ułatwienie dostępu 

do podstawowych 

informacji z zakresu 

przeciwdziałania 

przemocy. 

 

1. Przygotowanie i rozpowszechnianie 

informacji o instytucjach, osobach i 

możliwościach udzielenia pomocy z 

wykorzystaniem biuletynu i strony 

internetowej gminy. 

 

2. Opracowanie lub zakup i dystrybucja 

materiałów na temat przemocy i jej 

skutków. 

 

3.Udział w regionalnych i ogólnopolskich 

kampaniach przeciwdziałania przemocy. 

 

 

 

 

2020 - 2024 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej; 

Zespół Interdyscyplinarny; 

Szkoły z terenu gminy 

Małkinia Górna; 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

Komisariat Policji; 

Przedszkole Samorządowe. 

2. Podwyższanie i 

nabywanie 

umiejętności 

społecznych w tym: 

rozwiązywania 

konfliktów oraz 

sposobów radzenia 

sobie z agresją i 

złością. 

 

1. Prowadzenie działań edukacyjno-

profilaktycznych w szkołach i środowisku 

lokalnym. 

 

2. Udział członków zespołu w szkoleniach, 

seminariach i konferencjach o tematyce 

przeciwdziałania przemocy. 

 

 

2020 -2024 

Ośrodek Pomocy Społecznej; 

Zespół Interdyscyplinarny; 

Szkoły z terenu gminy 

Małkinia Górna; 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

Komisariat Policji; 

Przedszkole Samorządowe. 

 

 

X. MONITORING 
Koordynatorem Programu jest Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. Działania określone 

w programie są realizowane przez Zespół interdyscyplinarny oraz podmioty, o których mowa w art.9 ust 3 

i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Monitoring programu prowadzi Zespół 

interdyscyplinarny na podstawie danych i informacji przekazywanych przez poszczególnych realizatorów 

programu.  Monitoring umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz 

podejmowanie działań korygujących. Uzyskane informacje pozwolą na planowanie działań, rozwijanie 

programu w przyszłości. Przy ocenie programu będą brane pod uwagę następujące wskaźniki: 

1. Liczba osób/rodzin objętych pomocą, 

2. Liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

3. Ilość działań profilaktycznych w placówkach oświatowych, 

4. Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, 

5. Ilość uczestników grup wsparcia, 

6. Liczba uruchomionych procedur „Niebieska Karta” 

7. Liczba ofiar przemocy w rodzinie, 

8. Liczba osób biorących udział w programach korekcyjno – edukacyjnych, 

9. Liczba postępowań przygotowawczych wobec sprawców przemocy, 

10. Liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie 
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XI Sprawozdawczość 
Podmioty realizujące program składają sprawozdanie Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego 

z realizacji programu do 31 stycznia każdego roku. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do dnia 

31 marca każdego roku przedkłada sprawozdanie z realizacji programu Radzie Gminy. 

  

XII. Finansowanie Programu 
Program będzie finansowany ze środków własnych Gminy Małkinia Górna zabezpieczonych w budżecie 

gminy w każdym roku budżetowym, oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł. 
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Uzasadnienie

Konieczność opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie wynika wprost z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2015 r poz. 1390 z późn. zm.).

Program ma stanowić podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które
będą podejmowane w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dokument wyznacza
cele i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do zniwelowania problemu
przemocy w rodzinie w gminie oraz zminimalizować jego skutki.
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