
UCHWAŁA NR XXIV /191/2016 

RADY GMINY l MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 29 grudnia 2016r. 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017-2020 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, 

o samorządzie gminnym {t. j. Dz. U. z 2016r. poz.446,1579), związku z art.6 ust. 

2 pktl ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

{ t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1390) uchwala się co następuje : 

§1 

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Drzewka. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do Uchwały Nr XXIV /191/2016 
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 

Przemoc jest zjawiskiem występującym coraz powszechniej. Każdego dnia 

znajdujemy doniesienia w mediach o krzywdach wyrządzonych ludziom przez inne 

jednostki, o maltretowaniu słabszych dzieci, osób starszych, o znęcaniu się nad 

najbliższymi. Wykorzystują swoją przewagę, władzę, siłę do sprawiania cierpienia 

innym lub przeciwnie: demonstrują własną bezsilność i potrzebę czyjejś uwagi, 

sprawiając ból, poniżając, zmuszając do uległości czy szukania pomocy. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w gminie Drzewica na lata 2017-2020 został opracowany z myślą 

o osobach, które doznają przemocy domowej zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 

roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z (Dz. U. 2015, poz. 1390) oraz ustawą 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016. poz.487 ) i ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930).Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, będzie realizowany w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

MGOPS w Drzewicy realizując zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w różnych jej formach stale współpracuje z Policją, Sądem, Kuratorami Sądowymi, 

Pedagogami szkolnymi, innymi instytucjami, sektorem pozarządowym, Parafią 

Rzymsko-Katolicką oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Zespołem Interdyscyplinarnym. 

Współpraca dotyczy poradnictwa, interwencji i wzajemnego wsparcia 

oraz uzupełniania podejmowanych działań a także bieżącego monitorowania 

problemu w środowisku. 
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Poradnictwo specjalistyczne zapewnia Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy 

Powiatowym Centrum Pornocy Rodzinie w Opocznie. 

Dzieci z rodzin dotkniętych przemocą uczestniczą w zajęciach świetlicowych 

oraz mają zapewniony udział w zorganizowanych formach wypoczynku, a także 

dożywiania w stołówkach szkolnych. 

Zjawisko przemocy w rodzinie traktowane jest, jako bardzo poważny problem. 

Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała ona od zawsze, o przemocy w rodzinie 

mówiono niewiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego zaburzenia 

w funkcjonowaniu rodziny. Takiego, które prowadzi do poważnych naruszeń norm 

moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych 

przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw. 

Problem przemocy wymaga podjęcia szerokiego, zorganizowanego i zaplanowanego 

na wiele lat programu przeciwdziałania. 

Zmniejszenie rozmiarów przemocy w polskich rodzinach i pomagania ofiarom 

jest nadrzędnym celem, który powinien łączyć działania różnych organizacji. Do tych 

celów został powołany Zespół Interdyscyplinarny. 

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Drzewica 

Z danych Posterunku Policji w Drzewicy wynika, że z każdym rokiem wzrasta liczba 

przeprowadzonych interwencji domowych w związku z przemocą. Szczegółowe dane 

przedstawia poniższa tabela 

l. Rok 2014 2015 2016 
2. Ilość procedur Niebieskich 53 45 45 

Kart na terenie gminy 
Drzewica 

3. Sprawcy przemocy w Mężczyźni - 51 Mężczyźni- 45 Mężczyźni - 44 
rodzinie Kobiety- 2 Kobiety-l Kobiety-l 

4. Suma 25 45 45 
5. Poszkodowani przemocą w Mężczyźni - O Mężczyźni - l Mężczyźni - O 

rodzinie · Kobiety- 51 Kobiety- 44 Kobiety- 45 
6. Suma 53 45 45 
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Instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

na terenie gminy: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pornocy Społecznej, Policja, Zespół Interdyscyplinarny, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

Zasoby kadrowe: 

terapeuci, funkcjonariusze policji, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, 

pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni. 

Cel główny: 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez spójne działanie wszystkich 

służb oraz zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia aktów przemocy 

poprzez podniesienie świadomości społecznej. 

Celami szczegółowymi będą: 

Zapewnienie pomocy osobom doświadczającym przemocy. 
Działania: 

a) wsparcie specjalistów w formie porad przygotowanych do skutecznego 
zajmowania się tą problematyką, 

b) kontynuowanie działalności specjalistycznego miejsca pomocy dla ofiar 

przemocy w rodzinie, 
c) wdrażanie procedury "Niebieskiej Karty", 
d) budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, 
e) zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających 

przemocy w rodzinie 
f) nawiązywanie i utrwalanie współpracy z przedstawicielami poszczególnych 

służb i instytucji, 
g) monitorowanie prowadzonych programów. 

Zadania programu: 

ZADANIE DZIAŁANIE REALIZATOR TERMIN 

Udzielanie pomocy -praca socjalna, Miejsko- Gminny 2017-2020 
i wsparcia osobom poradnictwo metodyczne, Ośrodek Pornocy 
dotkniętym psychologiczno- Społecznej, Policja, 
przemocą pedagogiczne, rodzinne, poradnie 

-procedura Niebieskiej specjalistyczne, 
Karty, Zespół 

-prowadzenie mediacji Interdyscyplinarny. 
rodzinnych, 
-zapewnienie 
bezpieczeństwa poprzez 
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udzielanie informacji oraz 
kierowanie do ośrodków 
wsparcia i interwencji 
kryzysowej, 

2 Prowadzenie -prowadzenie zajęć Placówki oświatowe, 2017-2020 
działalności wychowawczych i świetlice. 

profilaktycznej i edukacyjnych w szkołach, 
edukacyjnej na -wspieranie różnych form 
temat zjawisk spędzania czasu wolnego 
przemocy sprzyjających 

zachowa·niom wolnym od 
przemocy tj. zajęcia w 
świetlicy środowiskowej, 

imprezy sportowe, 
udział w zajęciach 
organizowanych przez 
Regionalne Centrum 
Kultury, 
-poszerzanie wiedzy na 
temat rozmiarów 
przemocy w rodzinie tj. 
rozpowszechnianie 
programów 
profilaktycznych poprzez 
spotkania i pogadanki, 

3 Zadania z zakresu -zwiększenie dostępności GKRPA, MGOPS, 2017-2020 
Gminnego pomocy terapeutycznej punkt konsultacyjny, 
Programu i rehabilitacyjnej dla osób Zespół 

Rozwiązywania uzależnionych od alkoholu Interdyscyplinarny. 
Problemów poprzez działania 
Alkoholowych informacyjne: plakaty, 

ulotki; 
-udzielanie informacji 
o możliwości uzyskania 
pomocy specjalistów; 
-kierowanie osób 
nadużywających alkohol na 
badanie biegłego 
sądowego w celu wydania 
opinii w przedmiocie 
uzależnienia; 

-kierowanie do Ośrodków 
terapii uzależnień; 

4 Zwiększanie - udzielanie pomocy Zespół 2017-2020 
skuteczności w ramach działalności Interdyscyplinarny, 
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działań podmiotów Zespołu wszyscy realizatorzy 
uprawnionych do Interdyscyplinarnego; programu. 
przeciwdziałania -poradnictwo; 
przemocy - systematyczne 

podnoszenie kwalifikacji 
członków zespołu 

interdyscyplinarnego; 
-udostępnianie 

wiadomości o instytucjach 
udzielających pierwszej 
pomocy w sytuacji 
występowania przemocy 
w rodzinie; 

5 Podnoszenie -opracowanie i wykonanie GKRPA, MGOPS, 2017-2020 
poziomu ulotek i plakatów służących Zespół 

świadomości i podniesieniu świadomości Interdyscyplinarny, 
wrażliwości społecznej i wrażliwości placówki oświatowe. 
społecznej wobec przeciwdziałania przemocy 
problemów w rodzinie; 
przemocy -próby ograniczania 
domowej i zniechęcania do 

programów dla dzieci 
w których zawarta jest 
przemoc poprzez 
alternatywne spędzanie 
czasu wolnego; 
-propagowanie zachowań 
sprzyjających pozytywnym 
postawom w rodzinie 
poprzez organizowanie 
imprez rodzinnych tj. 
piknik rodzinny, Dni 
Drzewicy, Dzień Sportu, 
Dzień Dziecka. 

6 Diagnozowanie i -stworzenie bazy danych Policja, MGOPS, 2017-2020 
monitorowanie dotyczących zjawisk Zespół 

problemów przemocy; Interdyscyplinarny. 
przemocy na - badanie skuteczności 
terenie gminy pomocy udzielanej 

rodzinom dotkniętym 
przemocą poprzez 
ewaluację bieżącej 

sytuacji; 
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Wskaźniki realizacji działań: 

-liczba interwencji domowych, w tym z powodu przemocy w rodzinie, 

-liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej, 

-liczba sprawców przemocy domowej, 

-liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu, 

-liczba wszczętych procedur "Niebieskiej Karty", 

-ilość ulotek, broszur, materiałów informacyjnych, 

-ilość udzielonych porad i informacji, 

-ilość osób uczestniczących w zajęciach terapeutycznych. 

Przewidywane efekty realizacji programu: 

• Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie 

• Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 

• Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą 

• Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania 

przemocy 

• Zbudowanie systemu działań z zakresie pomocy rodzinom osobom 

dotkniętym przemocą 

• Niwelowanie skutków zjawiska przemocy 

• Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach wynikających 

z przemocy 

Finansowanie zadań 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będzie finansowana ze środków 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pornocy Społecznej oraz ze środków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Na rok 2017 zaplanowana kwota na realizację zadań wynosi 10 900 zł. 

Ewaluacja 

Ustalenie czy cel główny i założone cele szczegółowe zostały osiągnięte 

i w jakim stopniu zostanie dokonane w oparciu o np.: badania ankietowe, 
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wywiady, raporty. Ewaluacja będzie dokonywana po realizacji każdego 

z zaplanowanych na dany rok działań. 

Monitoring 

Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica sprawuje na bieżąco nadzór nad 

realizacją programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia 

celów wyznaczonych w programie. 

Koordynatorem Programu jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pornocy 

Społecznej w Drzewicy. 

Monitorowanie odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów 

uczestniczących w realizacji zadań, które przekazywane będą przez MGOPS. 

Po przeanalizowaniu danych zostanie opracowane sprawozdanie zbiorcze 

przedkładane Burmistrzowi Gminy i Miasta Drzewica, do dnia 30 kwietnia za 

rok poprzedni. 
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