
UCHWAŁA NR XIII/85/16
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 
r. poz. 446) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020" w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

 
Przewodniczący Rady 

Gminy

Jan Janusz Podbielski
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/85/16

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 9 czerwca 2016 r.
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WSTĘP. 

 

Charakterystyka Gminy Stary Lubotyń i identyfikacja głównych problemów społecznych. 

  

 Gmina Stary Lubotyń położona jest we wschodniej Polsce,  w północno-wschodniej części 

województwa mazowieckiego. Składa się z 27 miejscowości, jest gminą typowo rolniczą. Zajmuje 

powierzchnię 109,16 km
2
, którą zamieszkuje 3848 osób (stan na 31.12.2015r.).  

 W gminie funkcjonują 4 Szkoły Podstawowe i oddziały przedszkolne w Gniazdowie, 

Sulęcinie, Starym Lubotyniu i w Podbielu oraz Gimnazjum w Starym  Lubotyniu. 

 Jednym z głównych problemów społecznych jest bezrobocie, a wiodącym działem gospodarki 

mikroregionu jest rolnictwo niskotowarowe, rozwinięte na bazie indywidualnych gospodarstw 

rolnych. Rejon gminy jest typowo rolniczy, brak zakładów pracy o charakterze produkcyjnym 

mogącym zapewnić zatrudnienie osobom pozostającym bez zatrudnienia.  

 Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej według stanu na 

dzień 31.12.2015r. liczba bezrobotnych w gminie wynosiła 173 osoby ( 79 kobiet, 94 mężczyzn). 

W miarę wydłużania się okresu pozostawania bez pracy, wpływa ono nie tylko na sukcesywne 

obniżanie się standardu życia, ale przede wszystkim na wzrost konfliktów społecznych oraz 

zachowań dewiacyjnych i patologicznych. Zachowania te znajdują ujście w alkoholizmie 

nikotynizmie, narkomanii, prostytucji i  przestępstwach kryminalnych oraz przemocy w rodzinie.  

To z kolei wpływa na zwiększanie się zadań pomocy społecznej wobec tych, którzy  nie radzą sobie 

z otaczającą ich rzeczywistością. 

 Zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz 

wychowawczych realizuje ogółem 4 pracowników, zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej, 

w tym dwóch pracowników socjalnych z długoletnim stażem pracy w pomocy społecznej oraz 

jeden asystent rodziny od lipca 2015r. Pracownicy socjalni zajmują się zadaniami wynikającymi z 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Gminny  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2016-2020 stworzony został w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym. Gmina , na podstawie 

zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie (t.j. Dz. U. z 

2015r, poz. 1390), zobligowana  jest do opracowania i realizacji takiego programu. Stanowi on 

narzędzie do eliminacji skutków występowania tego zjawiska oraz zapobiegania jego wystąpieniu. 

Na podstawie charakterystyki zjawiska przemocy i diagnozy lokalnych problemów w tym 

zakresie dokonano analizy sytuacji bieżącej, istniejących potrzeb oraz możliwości. 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016-2020 zawiera: 

1) charakterystykę występowania zjawiska przemocy oraz diagnozę lokalnej sytuacji; 

2) analizę posiadanych zasobów i potrzeb; 

3) cel główny i cele szczegółowe; 

4) realizatorów Programu i podmioty współpracujące; 

5) plan, sposoby i zasady działania; 

6) źródła finansowania Programu; 

7) sposób wykonywania nadzoru i kontroli nad działaniami podejmowanymi w ramach realizacji 

niniejszego Programu; 

8) wskazania do ewaluacji Programu. 

2. Podstawy prawne: 

1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 

ze zm.). Rozdział drugi pt. "Wolności, Prawa i Obowiązki  Człowieka i Obywatela" reguluje 

zasady zapewniające każdemu nietykalność osobistą i cielesną oraz stawia na ich straży władze 

publiczne przyznając obywatelowi prawo żądania od organów władzy publicznej szczególnej 

ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. 

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

poz. 1390), która w art. 6 ust. 2 zobowiązuje gminy do: opracowania i realizacji 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 oraz 

wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

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

zespołów interdyscyplinarnych. 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ze zm.). 

4) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.163 ze zm.). 

5) Ustawa z dnia 6 kwietnia  1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 355 ze zm.). 
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6) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 

zm.). 

7) Ustawa z dni 14 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 

poz. 1375 ze zm.). 

8) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.). 

9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie 

Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z Nr 209, poz. 1245). 

 

II. DANE ORGANIZACYJNE. 

1. Adresaci Programu. 

Gminny  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2016-2020 adresowany jest do: 

1) rodzin i osób, które ze względu na występującą wobec nich przemoc w rodzinie wymagają 

wsparcia społecznego; 

2) sprawców przemocy w rodzinie; 

3) świadków przemocy w rodzinie; 

4) przedstawicieli instytucji, organizacji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji 

przemocy; 

5) społeczności lokalnej. 

2. Miejsce i czas realizacji Programu. 

Gmina Stary Lubotyń w latach 2016-2020. 

3. Realizatorzy Programu. 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

2) Komenda Powiatowa Policji, 

3) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Stary 

Lubotyń, 

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

6) Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, 
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7) Prokuratura Rejonowa, 

8) Poradnia Leczenia Uzależnień. 

 

III. CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE. 

 

Przemoc domowa jest przestępstwem. Art. 2, pkt 2 ustawy definiuje przemoc w rodzinie jako 

 „jednorazowe albo powtarzające się, umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub 

dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby 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”.  

Podstawowym przepisem prawa karnego, związanym z zagadnieniem przemocy w rodzinie jest 

art. 207 Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zm.). Przewiduje on karę za znęcanie się 

fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą, małoletnią, nieporadną, zależną. Od kilkunastu lat 

problem przemocy zaczyna się przebijać do świadomości społecznej, co pociąga za sobą 

konieczność podejmowania działań zaradczych przez, odpowiadające za te aspekty, podmioty i 

instytucje. 

Podstawowym narzędziem działań w zakresie przeciwdziałania występowaniu zjawiska 

przemocy jest procedura "Niebieskiej Karty" określona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

13 września 2011 roku w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy 

"Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). Założenie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne 

ze wszczęciem postępowania, jednak jest dla Policji bodźcem do podjęcia działań prewencyjnych 

wobec osób dotkniętych przemocą, stałego monitorowania ich sytuacji i ewentualnego podjęcia 

kroków prawnych w celu wyeliminowania tego zjawiska. „Niebieska Karta" stanowi doskonałe 

źródło informacji dla wszystkich służb i instytucji, których działania powinny być ukierunkowane 

na pomoc osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy. Jest to również źródło danych statystycznych 

obrazujących sytuację. 

 Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że z roku na rok rośnie liczba zakładanych Kart w 

Polsce: od 51 292 założonych w 2012 roku, poprzez 61047 w 2013 roku aż do 77808 Kart 

założonych w roku 2014. Ze statystyki tej wynika również jasno, że ofiarami przemocy najczęściej 

są kobiety i dzieci.  W 2012 roku było to 69413 osób na 76993 osoby objęte procedurą, w 2013- 

77564 osoby na 86797 ogółem oraz 93841 kobiet  i dzieci na 105332 osoby objęte procedurą. Nie 

oznacza to, że mężczyźni nie bywają ofiarami przemocy. Ich liczba również systematycznie rośnie: 
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od 7580 osób zgłoszonych w 2012 roku, przez 9233 osoby w 2013 do 11491 osób zgłoszonych w 

2014 roku. Znaczącym dla dokonywanej diagnozy aspektem jest również ilość osób 

podejrzewanych o sprawstwo przemocy pod wpływem alkoholu. W 2012 roku było to 31387 osób 

na 51531 podejrzewanych ogólnie, w 2013 było to 37650 osób na 61450 osób ogółem, w 2014 roku 

natomiast aż 50073 osoby na 78489 osób ogółem. Powyższe dane pokazują, że alkohol jest 

istotnym czynnikiem występowania zjawiska przemocy w rodzinie. Fakt, iż najczęściej do 

przemocy w rodzinie dochodzi pod wpływem alkoholu, potwierdza Państwowa Agencja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

Procedurę "Niebieskiej Karty” może wszcząć policjant, pracownik socjalny, członek Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ale też lekarz, pielęgniarka, ratownik 

medyczny, nauczyciel lub psycholog, jeśli w toku swoich czynności zawodowych stwierdzi 

występowanie problemu przemocy w rodzinie. Znaczący jest tutaj fakt, że może się to odbyć bez 

zgody osób poszkodowanych. Osoba dotknięta przemocą zostaje objęta indywidualnym planem 

pomocy określanym przez grupę roboczą zespołu interdyscyplinarnego, który opracowuje go na 

podstawie posiadanych dokumentów, wywiadów i rozmów a także obserwacji dokonanych przez 

członków Zespołu. Zakończenie procedury jest możliwe w przypadku ustania przemocy w rodzinie  

i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego  stosowania przemocy w rodzinie oraz po 

zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięcia o braku zasadności 

podejmowania działań. Postępowanie według procedury jest ściśle określone, powinno więc dawać 

wymierne efekty jej zastosowania. 

Na terenie Gminy Stary Lubotyń działa Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie , który został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Stary Lubotyń Nr 2/0050/2012 z 

dnia 25.01.2012r.  Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

W skład Zespołu wchodzą obecnie przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicieli Urzędu Gminy Stary 

Lubotyń.  

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w 

indywidualnych przypadkach, tworzone są grupy robocze, które prowadzą działania w zależności 

od zgłaszanych potrzeb i problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Z przebiegu 
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spotkań grup roboczych wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet: pełny przepływ informacji 

między członkami Zespołu, możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, 

niepowielających się i wykluczających wzajemnie.  

W trakcie spotkań członkowie grup roboczych mają możliwość zapoznania się ze sposobem 

realizacji procedury Niebieskiej Karty przez poszczególne instytucje. Zespół Interdyscyplinarny i 

grupy robocze w swojej pracy spotykają się z problemami przemocy w rodzinie, które często są 

przyczyną lub skutkiem innych, złożonych trudności, jakich doświadcza rodzina. Współpraca 

zespołowa sprzyja koordynacji działań na rzecz danej rodziny. Członkowie grup roboczych  tj. 

dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Przedstawiciel Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także 

dyrektorzy szkół oraz kuratorzy zawodowi i społeczni sprawujący dozór/nadzór nad 

osobami/rodzinami objętymi procedurą Niebieskiej Karty, wskazują  na występowanie w Gminie 

Stary Lubotyń takich zjawisk jak: ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, uzależnienia od 

alkoholu i innych środków odurzających, brak odpowiednich kompetencji rodzicielskich, 

niedostateczna wiedza na temat rozwoju dziecka i odpowiedniego zaspokajania jego potrzeb, 

kierowanie się nieprawidłowymi wzorcami społecznymi oraz długotrwałe choroby, w tym choroby 

psychiczne. 

 

 

W okresie od  2014-2015r. ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 3 rodziny dotknięte 

przemocą w rodzinie : 

- z zasiłku celowego    2 rodziny; 

- ze specjalnego zasiłku celowego 1 rodzina; 

- z bezpłatnego dożywiania   5 dzieci z 2 rodzin. 

 W latach 2014-2015 Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

wniosek ZI podjęła działania wobec 3 osób, w tym: 

 przeprowadzono rozmowy motywujące z 3 osobami; 

 skierowano wnioski na przymusowe leczenie wobec 1 osoby; 

 skierowano do Poradni Leczenia Uzależnień w Ostrowi Mazowieckiej 1osobę, która 

dobrowolne podjęła leczenie i utrzymuje abstynencję. 

 Wciąż też pojawiają się nowe zjawiska, z którymi jeszcze kilka lat temu przedstawiciele instytucji, 

które wchodzą w skład Zespołu, nie mieli do czynienia. 

W wielu rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty występuje problem uzależnienia od 

alkoholu– najczęściej u osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc. Praca z w/w 
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osobami jest niezwykle trudna z uwagi na fakt, że często odmawiają współpracy z grupą roboczą. 

Nie przejawiają także inicjatywy do podjęcia leczenia lub podejmują je, jednak bezskutecznie. 

Należy zauważyć, że w rodzinach, w których jest osoba uzależniona od alkoholu, występuje 

równolegle problem współuzależnienia pozostałych członków rodziny a w konsekwencji 

powstawanie syndromu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), który jest utrwaleniem schematów 

funkcjonowania psychospołecznego, powstałego w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej. 

Zobowiązuje to grupy robocze do równoczesnej pracy z samymi osobami uzależnionymi od 

alkoholu jak i członkami ich rodzin. 

Ze sprawozdań z realizacji Programu w poprzednim okresie programowania wynika, że do Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Starym Lubotyniu w latach 2012-2015 wpłynęło 33 ”Niebieskie Karty" 

część A, w tym w 2012 roku- 12, w 2013 roku- 9 a w 2014- 7, 2015 rok 5. W ramach działalności 

Zespołu Interdyscyplinarnego powołano w tym czasie 33 grup roboczych. Skuteczność działania 

grup, mierzona na podstawie ilości zamkniętych spraw (najczęściej w wyniku ustania zjawiska 

przemocy w rodzinie), wyniosła ponad 84 % 

 

Budżet Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2013-2015 kształtował się następująco : 

 

Dział 851 rozdz. 85154 Ochrona Zdrowia 

 

2013 rok  1100,00 zł 

 

Rozdz. 85154  § 4300 – szkolenie dla członków ZI,  pracowników 

socjalnych i kuratorów społecznych – 1100,00 zł 

    

2014 rok   3320,00 zł 

 

Rozdz. 85154  § 4210 – realizacja Programu przeciwdziałania przemocy     

                                                w szkołach i na terenie gminy – 2820,00 zł 

  § 4300 – szkolenie kuratorów społecznych – 500,00 zł 

    

 

2015 rok     2140,00 zł 

 

Rozdz. 85154  § 4210 – realizacja Programu przeciwdziałania przemocy     

                                                w szkołach i na terenie gminy – 1640,00 zł 

  § 4300 – szkolenie kuratorów społecznych – 500,00 zł 

    

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych za swoją pracę w Zespole i grupach 

roboczych nie otrzymują wynagrodzenia. 
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IV. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU. 

1. Cel główny: 

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w Gminie Stary Lubotyń, zapewnienie ochrony jej ofiarom 

oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców poprzez interdyscyplinarne działania prewencyjne, 

edukacyjne, wspierające i zaradcze. 

 

2. Cele szczegółowe: 

1) Edukacja społeczna i promocja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Adresaci: 

Społeczność lokalna, rodziny, dzieci i młodzież, pracownicy edukacji, pracownicy służby zdrowia, 

pracownicy służb społecznych. 

Działania: 

a) Współuczestnictwo w programach i kampaniach społecznych poświęconych przemocy w rodzinie i jej 

skutkom. 

b) Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne, zajęcia korekcyjno- edukacyjne w 

zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem – indywidualne i grupowe. 

c) Zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy na temat przemocy w rodzinie m.in. poprzez organizowanie 

prelekcji i pogadanek oraz upowszechnianie materiałów edukacyjno- informacyjnych, w tym o 

instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie. 

d) Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki agresji i przemocy. 

e) Prowadzenie działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród osób 

dorosłych, m.in. poprzez promowanie grup wsparcia, organizowanie spotkań edukacyjnych . 

f) Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

Realizatorzy: 

a) Kadra Pedagogiczna. 

b) Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej. 

c) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

d) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie . 

e) Komenda Powiatowa Policji. 
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Termin realizacji: 

Zadania ciągłe prowadzone od stycznia 2016 roku do grudnia 2020 roku. 

Kontrola i nadzór: 

a) Wójt Gminy Stary Lubotyń. 

b) Rada Gminy Stary Lubotyń. 

2) Wsparcie rodzin, w których stosowana jest przemoc. 

Adresaci: 

Rodziny, w których stosowana jest przemoc oraz ich otoczenie. 

Działania: 

a) Udzielanie przez GOPS pomocy finansowej i rzeczowej . 

b) Intensyfikacja pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc. 

c) Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, głównie 

poprzez podejmowanie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i 

wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 

d) Zwiększenie dostępności pomocy  prawnej dla rodzin dotkniętych przemocą. 

e) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wparcia. 

f) Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie uzależnionych od alkoholu, poprzez motywowanie 

ich do utrzymania abstynencji i kierowanie do udziału w terapiach. 

Realizatorzy: 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

b) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie . 

Termin realizacji: 

Zadania ciągłe prowadzone od stycznia 2016 roku do grudnia 2020 roku. 

Kontrola i nadzór: 

a) Wójt Gminy Stary Lubotyń. 

b) Rada Gminy Stary Lubotyń. 

3) Działania zapobiegawcze i profilaktyka występowania przemocy w rodzinie. 

Adresaci: 

Społeczność lokalna, rodziny, dzieci i młodzież, pracownicy edukacji, pracownicy służby zdrowia, 

pracownicy służb społecznych. 

Id: 68B4A6CA-0EB7-4BA7-861B-EA247BF28E3D. Uchwalony



Działania: 

a) Organizowanie dla nauczycieli szkoleń i warsztatów dotyczących przemocy w środowisku szkolnym i 

rodzinnym. 

b) Stały monitoring sytuacji środowisk zagrożonych w szczególny sposób wystąpieniem zjawiska 

przemocy poprzez koordynację działań różnych instytucji, służb i organizacji pozarządowych 

działających w gminie (bądź obejmujących zasięgiem działania jego mieszkańców) w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji,      

kuratorów sądowych oraz organizacji pozarządowych. 

Realizatorzy: 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

b) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie . 

Termin realizacji: 

Zadania ciągłe prowadzone od stycznia 2016 roku do grudnia 2020 roku. 

Kontrola i nadzór: 

a) Wójt Gminy Stary Lubotyń. 

b) Rada Gminy Stary Lubotyń 

4) Podnoszenie i doskonalenie poziomu wiedzy i umiejętności  kadry Zespołu Interdyscyplinarnego 

i grup roboczych w zakresie sposobów i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Adresaci: 

Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie . 

Działania: 

a) Szkolenia interdyscyplinarne z zakresu przeciwdziałania przemocy. 

b) Organizowanie interdyscyplinarnych szkoleń w celu podniesienia umiejętności pracy z osobami 

dotkniętymi problemem przemocy oraz skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem. 

c) Zapewnienie pomocy psychologicznej i/ lub superwizji dla osób zawodowo zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

d) Doskonalenie kadr pracujących ze sprawcami i ofiarami przemocy w rodzinie. 

e) Współuczestnictwo w programach i kampaniach społecznych poświęconych przemocy w rodzinie i jej 

skutkom. 
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Realizatorzy: 

Instytucje i organizacje prowadzące kampanie społeczne oraz szkolenia w zakresie przeciwdziałania 

przemocy. 

Termin realizacji: 

Zadania ciągłe prowadzone od stycznia 2016 roku do grudnia 2020 roku. 

Kontrola i nadzór: 

  a ) Wójt Gminy  Stary Lubotyń. 

b) Rada Gminy Stary Lubotyń. 

 

V. ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE. 

1. Bezpieczeństwo - obowiązkiem osób pomagających jest przede wszystkim zapewnienie 

bezpieczeństwa osób objętych pomocą oraz samych pomagających. 

2. Poufność- osoby korzystające z pomocy mają prawo do poufności oraz ochrony swoich danych 

osobowych a szczególnie danych wrażliwych o osobie. 

3. Dostępność i brak odpłatności (dla osoby otrzymującej pomoc) - pomoc udzielana jest bezpłatnie 

wszystkim potrzebującym. 

4. Rzetelność i profesjonalizm - pomoc udzielana jest rzetelnie, konkretnie i wyczerpująco, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa przez osoby kompetentne. 

5. Autonomia i motywacja - pomoc udzielana jest z poszanowaniem autonomii osoby otrzymującej 

pomoc, w sposób mobilizujący do możliwie najszerszej aktywności i samodzielności. 

6. Interdyscyplinarność - osoby, instytucje i organizacje pomagające wspierają się na zasadach 

partnerskiej współpracy. 

7. Prawo do informacji - osoby korzystające z pomocy mają prawo do informacji o zakresie pomocy oraz 

do zgłaszania swoich uwag lub skarg dotyczących jakości otrzymanej pomocy. 

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na lata 2016-2020 będzie finansowany ze 

środków Gminy Stary Lubotyń. 

VII. EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU. 

Ewaluację Programu będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Do oceny stopnia wdrożenia działań zostaną wykorzystane następujące wskaźniki monitoringowe: 

a) liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie, 
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b) liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej z powodu alkoholizmu, 

c) liczba rodzin objętych pracą socjalną, 

d) liczba rodzin objętych poradnictwem oraz liczba udzielonych porad, 

e) liczba przeprowadzonych interwencji, 

f) liczba dzieci objętych pomocą w ramach świetlic szkolnych, 

g) liczba osób przebywający w ośrodkach wsparcia, 

h) liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności edukacyjnej i informacyjnej oraz 

szkoleniowej, 

i) liczba programów i kampanii społecznych, 

j) liczba osób objętych oddziaływaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, 

k) liczba powołanych grup roboczych, 

l) liczba osób objętych oddziaływaniem grup roboczych. 

Sprawozdanie z realizacji Programu przygotuje w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przedstawi je Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy Stary Lubotyń. 
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