
UCHWAŁA NR XXXVII.177.2014
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594, zm. 645, 1318.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 
842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2014-2020” stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.177.2014 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 26 marca 2014 r. 

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

na lata 2014-2020 

 Podstawą tworzenia niniejszego Programu są następujące akty prawne: 

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

-  ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.). 

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia skali zjawiska 
przemocy oraz pogłębianie społecznej świadomości tworzy się Gminny Program Przeciwdzia ł ania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system 
wartości, styl życia. Ważną role w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje 
pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie 
realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły a zachowania 
poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi. 

 Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Wyróżnić można 
następujące formy przemocy przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna, przemoc 
ekonomiczna. 

 Przemoc jest to zjawisko wynikające z działania człowieka, dokonywane przez jednego członka rodziny 
przeciwko pozostałym i zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu. Z reguły zaangażowane są w nią  trzy 
podmioty: 

 ofiara przemocy – osoba doznająca przemocy w rodzinie, 

 sprawca przemocy – osoba stosująca przemoc, 

 świadek przemocy – osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni uczestniczy w sytuacji 
występowania przemocy. 

 Realizacja tego programu ma na celu kompleksową pomoc podmiotom zaangażowanym w przemoc 
w rodzinie. Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy różnych 
służb i budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 W Naszej gminie przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zbadania, ponieważ agresja ze strony 
osób najbliższych jest wstydliwie ukrywaną tajemnicą. Stale widoczna jest niechęć ofiar przemocy do 
uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”.

I. Założenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

1. Zadania własne Gminy Zbójno w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 
1493 z późn. zm.) do zadań własnych Gminy Zbójno należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, tj.: 

Id: E184AEC9-6E3B-4606-AA43-E4DC9A27BB63. Podpisany Strona 1



a)  opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie, 

b)  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, 

c)  zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

d) utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, który na terenie gminy Zbójno będzie prowadził: 

- diagnozę problemu przemocy w rodzinie; 

- podejmował działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie; 

- inicjował interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

- rozpowszechniał informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w Zbójnie; 

- inicjował działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

2. Cel realizacji Programu: 

a) podstawowym celem jest zatrzymanie przemocy oraz zapewnienie osobom doznającym przemocy, 
bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy, 

b) rozwój oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc, 

c) integracja działań instytucji wobec problemu przemocy w rodzinie, 

d) stosowanie jednoznacznych przekazów, które mówią, że nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego 
człowieka, nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej, 

e) zmiana postaw mieszkańców Gminy Zbójno wobec przemocy w rodzinie 

f) rozwój wiedzy, kompetencji, umiejętności reagowania wobec problemu przemocy i podniesienie poziomu 
świadomości społecznej na temat problemu przemocy.

3. Cel pośredni Programu: 

a) zmiana postaw mieszkańców Gminy Zbójno wobec przemocy w rodzinie, 

b) dążenie do przeszkolenia jak największej liczby osób z zakresu udzielania pomocy rodzinom, u których 
występuje zjawisko przemocy, 

c) spadek liczby sprawców przemocy a także rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie, 

d) stała edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury, imprezy lokalne itp., 

e) zwiększenie zaufania ofiar przemocy do instytucji przeciwdziałających przemocy w rodzinie. 

II. Strategie i metody działania:

1.  Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

2.  Ochrona ofiar przemocy poprzez wsparcie: medyczne, prawne, psychologiczne i socjalne. 

3.  Budowanie skuteczności form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 

4.  Zamieszczenie na tablicach informacyjnych, na lokalnej stronie internetowej informacji o możliwościach 
i miejscach uzyskania pomocy. 

5.  Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup zawodowych realizujących 
zadania przemocy w rodzinie. 

6.  Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie. 

7. Profilaktyka dot. problemu uzależnień. 

 Zadania w ramach programu będą realizowane w sposób ciągły. 

III. Zasoby Gminy Zbójno w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1.  Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu. 
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2.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie. 

3.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbójnie. 

4.  Placówki oświatowo – wychowawcze. 

5.  Niepubliczny Zakłady Opieki Zdrowotnej „Mój Medyk” w Zbójnie. 

6.  Niepubliczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Działyniu. 

7.  Parafie RzymskoKatolickie. 

8.  Organizacje Pozarządowe na terenie gminy Zbójno. 

9. Współpraca z : 

a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, 

b) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Golubiu-Dobrzyniu, 

c) Sądem Rejonowym i Kuratorami w Golubiu -Dobrzyniu, 

d) Poradnią Terapii Leczenia od Alkoholu w Golubiu-Dobrzyniu, 

e) Dzielnicowym KPP Golub-Dobrzyń. 

IV. Zagrożenia w realizacji zadań przeciwdziałających przemocy w rodzinie

1.  Brak specjalistów do pracy z rodzin, szczególnie do pracy z ofiarami przemocy. 

2.  Negatywne wzorce zachowań społecznych. 

3.  Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych rodzin. 

4.  Problemy alkoholowe członków rodzin. 

5.  Słaba kondycja ekonomiczna rodzin. 

6.  Nieumiejętność rozwiązywania konfliktów w rodzinach. 

7.  Brak świadomości dotyczących możliwości rozwiązania swoich problemów za pomocą mediacji 
rodzinnych. 

8.  Brak działalności specjalistów w zakresie mediacji rodzinnych. 

9. Brak motywacji ekonomicznej dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

V. Finansowanie Programu 

Źródłem finansowania Programu będą środki własne gminy, budżet państwa, fundusze unijne.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na Gminę obowiązek
tworzenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym opracowanie i realizację
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Dotychczasowy Program stanowiący załącznik do Uchwały Nr II/8/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia
29 grudnia 2010 r. dotyczył okresu 2011-2013. Po analizie środowiska i działalności Zespołu
interdyscyplinarnego w minionym okresie widzimy potrzebę dalszego podejmowania działań na rzecz
przeciwdziałania przemocy z uwagi na rosnąca liczbę ujawnionych rodzin dotkniętych tym problemem.
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