
UCHWAŁA NR XI/98/2019
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Skoroszyce  na lata 2020-2023r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U z 2015 r. poz. 1390 ze zm.) Rada Gminy Skoroszyce  uchwala,  co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na terenie Gminy Skoroszyce na lata 2020-2023r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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Załącznik do uchwały Nr XI/98/2019

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
terenie Gminy Skoroszyce na lata 2020-2023r.

Rozdział 1.
Wstęp

Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest tworzenie warunków do 
pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występowaniu postaw i zachowań 
aspołecznych, grożących patologiami, w tym przemocą domową.

W tym celu, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2015 r. 
poz. 1390 ze zm.) tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Skoroszyce. Program ten, obejmujący lata 2020-2023, przeznaczony 
jest dla mieszkańców gminy, a szczególnie rodzin i osób dotkniętych problemem przemocy, a także do 
pracowników instytucji obligowanych do przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom.

Rozdział 2.
Podstawa prawna

1. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów 
z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2014–2020 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, 
poz. 1493 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U z 2015 r. poz. 1390 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z https://sip.lex.pl/ 2019 r. 
poz. 852 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1507 z późn. zm.).

Rozdział 3.
Definicje i informacje ogólne

Istnieje wiele definicji przemocy, jedną z nich jest definicja zawarta w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (art. 2 pkt. 2) według której przemoc w rodzinie (zwana także potocznie przemocą domową), to 
jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony 
zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, 
rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej 
małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub

gospodarujących,narażające te osoby w szczególności na niebezpieczeństwo utraty 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.

Można wyodrębnić następujące rodzaje przemocy:

1. Przemoc fizyczna – każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące 
prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń;

2. Przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawcę przemocy psychicznej kontroli nad ofiarą, np. 
groźby, zastraszanie, upokarzanie, używanie wulgarnego słownictwa;
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3. Przemoc seksualna – zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym zachowaniom 
seksualnym, a także wymuszanie współżycia w nieakceptowanej formie. Przemoc seksualna jest często przez 
ofiary molestowania ukrywana, co w znacznym stopniu utrudnia udzielenie im pomocy;

4. Przemoc ekonomiczna – np. utrzymanie ofiary w całkowitej zależności finansowej, zakazywanie jej 
pracy zawodowej, ograniczanie środków pieniężnych na prowadzenie domu.

Rozdział 4.
Diagnoza zjawiska oraz posiadany potencjał w celu realizacji programu

W Gminie Skoroszyce (podobnie jak i w skali całego kraju) zjawisko przemocy występuje najczęściej 
w rodzinach najuboższych, jest powiązane z alkoholizmem, niskim wykształceniem i niską świadomością 
społeczną. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach  i Policji prowadzą sprawy, 
z wykorzystaniem procedury i dokumentacji „Niebieskiej Karty”. Ze względu na charakter problemu dokładne 
oszacowanie skali zjawiska w gminie nie jest łatwe.

Wg informacji Zespołu Interdyscyplinarnego dane statystyczne dot. omawianego zjawiska przedstawiają się 
następująco:

Tabela 1

Liczba ofiar przemocy w rodzinie wg procedury „Niebieska Karta”

w tym:Rok Liczba osób 
doświadczających 

przemocy w 
rodzinie

liczba 
kobiet Dzieci

liczba 
mężczyzn

Niebieskie karty

2016 59 27 27 5 20
2017 32 23 5 4 26
2018 38 28 5 5 26

Tabela 2

Sprawcy przemocy w rodzinie

w tym:Rok Ogółem
kobiety mężczyźni nieletni

2016 20 1 19 -
2017 26 0 26 -
2018 26 0 26 -

Tabela 3

Sprawcy przemocy w rodzinie działający pod wpływem alkoholu

w tym:Rok Liczba sprawców przemocy w 
rodzinie  działających pod  

wpływem alkoholu
kobiety mężczyźni nieletni

2016 20 1 19 -
2017 26 0 26 -
2018 26 0 26 -

Tabela 4

Pomoc  rodzinom  udzielana przez GOPS

Rok Liczba rodzin, którym udzielono pomocy
2016 55
2017 27
2018 33

Ofiary przemocy często przez wiele lat ukrywają problem. Przypadki znęcania się wciąż pozostają tematem 
zamkniętym w obrębie domu rodzinnego, ofiary przemocy boją się lub wstydzą się o tym mówić, albo 
nie postrzegają zachowań sprawcy jako przemocy.
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Innymi ważnymi problemami Gminy Skoroszyce związanymi z przeciwdziałaniem przemocy domowej są:

1) brak bazy lokalowej i mieszkań chronionych,

2) brak możliwości izolowania sprawców przemocy,

3) niska świadomość społeczna,

4) funkcjonowanie stereotypów na temat przemocy.

Do chwili obecnej problemami związanymi  z przemocą w rodzinie zajmowali się głównie pracownicy 
socjalni zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Skoroszycach  i policjanci-dzielnicowi oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  Znowelizowania ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozszerza krąg osób 
zajmujących się problematyką przemocy
o przedstawicieli oświaty, służby zdrowia oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i kuratorów 
sądowych.

Rozdział 5.
Cele ogólne i szczegółowe programu

1. Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz  przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

2. Celami szczegółowymi będą:

1) podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy;

2) wsparcie i profesjonalna pomoc doradcza, terapeutyczna, socjalna – ofiarowane dzieciom i rodzinom 
dotkniętym przemocą;

3) zmniejszenie skali zjawiska przemocy;

4) ochrona ofiar przemocy w rodzinie;

5) zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych;

6) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym 
problemem;

7) poszerzanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy i sposobów ograniczania  tego problemu wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych;

8) wspieranie ofiar przemocy w sytuacjach kryzysowych;

9) ograniczenie występowania zachowań agresywnych wśród uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem 
agresji słownej);

10) zapewnienie możliwości profesjonalnego wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy (porady psychologa, 
prawnika, podejmowanie interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy);

11) usprawnienie współpracy miedzy różnymi instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie;

12) współpraca z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.

Rozdział 6.
Działania w ramach programu

1. Powołanie w 2011r. Zespołu Interdyscyplinarnego, złożonego z grupy specjalistów reprezentujących 
instytucje  zobligowane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie (jednostki pomocy społecznej, policji, służby 
zdrowia, placówki oświatowe, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe i inne). Dalsza realizacja w latach 
2024-2027r.

2. Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy.  Do zadań Zespołu należeć będą:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
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3) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku 
lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

6) monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy oraz rodzin, w których 
dochodzi do przemocy;

7) prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz 
efektów tych działań.

Termin realizacji - lata 2020-2023r.

3. Realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie poprzez:

1) kierowanie zarówno ofiar jak i sprawców przemocy do specjalistycznych poradni rodzinnych lub 
psychologa;

2) współpraca z instytucjami prowadzącymi domy i schroniska samotnej matki;

3) kierowanie ofiar i sprawców przemocy na grupy wsparcia.

4. Podwyższenie umiejętności kadry instytucji zobligowanych do przeciwdziałania przemocy poprzez 
systematyczne szkolenia przedstawicieli tych służb oraz organizowanie spotkań mających na celu wymianę 
doświadczeń między pracownikami różnych instytucji.

5. Działania informacyjno–edukacyjne, a w szczególności:

1) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją;

2) udostępnianie i rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej materiałów edukacyjnych (broszur, ulotek, 
plakatów, informatorów itp.) dotyczących zjawiska przemocy oraz procedur prawnych z tym związanych;

3) udostępnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie;

4) zamieszczenie informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy w Skoroszycach;

5) spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy.

Termin realizacji działań 3 – 5: lata 2020-2023.

Odpowiedzialni za realizację: Zespół Interdyscyplinarny, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświaty i służby 
zdrowia, Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce.

Rozdział 7.
Przewidywane efekty

1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.

3. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.

5. Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy.

6. Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą.

7. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy (np. agresji, wandalizmu, nieporadności życiowej).

8. Zmniejszenie skali wynikających z przemocy dysfunkcji rodziny

Rozdział 8.
Realizatorzy programu

Program realizować będą:

1) Urząd Gminy Skoroszyce
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2) W celu realizacji programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może współpracować z innymi 
podmiotami.

Rozdział 9.
Finansowanie programu

Źródłem finansowania zadań gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą środki 
finansowe pochodzące z budżetu gminy, dotacje celowe oraz środki pozabudżetowe pozyskiwane z innych 
źródeł.

Rozdział 10.
Ewaluacja programu

Program będzie podlegał ewaluacji, która uwzględnia:

1) Diagnozę problemów społecznych w gminie – systematycznie prowadzony monitoring.

2) Ocenę stopnia realizacji programu.

3) Ocenę stopnia realizacji celów zawartych w programie.

4) Ocenę efektów podejmowanych działań.

5) Wskaźniki ewaluacji:

a) liczba rodzin korzystających z pomocy

b) liczba przeszkolonych pracowników zajmujących się problemem przemocy w Gminie,

c) liczba Niebieskich Kart  zarejestrowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

d) liczba Niebieskich Kart zarejestrowanych przez funkcjonariuszy Policji,

e) liczba zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa wystosowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej,

f) liczba wyprodukowanych materiałów informacyjnych, edukacyjnych (ulotek, plakatów) dotyczących 
zjawiska przemocy,

g) liczba instytucji i organizacji działających w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy w Gminie,

h) liczba rejestrowanych postępowań karnych dotyczących przemocy z terenu Gminy Skoroszyce.

Ewaluację Programu prowadzić będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach we 
współpracy ze wszystkimi instytucjami realizującymi Program w Gminie.

Id: 6DFF02EB-CFB6-4086-91EF-DAFA17141A2A. Podpisany Strona 5




