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UCHWAŁA NR XXXIII-161/2014 

RADY GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 21 lutego 2014 r. 

 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dobroszyce na lata 2014- 2018 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Paweł Bieńko 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII-161/2014  

Rady Gminy Dobroszyce  

z dnia 21 lutego 2014 r.  

  

 

 

 

 

      
 

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 

OFIAR PRZEMOCY                          

W RODZINIE 

 DLA GMINY DOBROSZYCE  

NA LATA 2014 - 2018 

 

 

 
Dobroszyce 2014 r. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

           W celu efektywnego i zintegrowanego działania przeciw przemocy w rodzinie oraz 

zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym opracowano Gminny 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy 

Dobroszyce na lata 2014-2018, zwany dalej Programem.  

W Programie zostały zawarte: 

- podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie,  

- zasoby gminne oparte na analizie SWOT, 

- cele główne i szczegółowe Programu, 

- czynniki gwarantujące właściwą realizację Programu, 

- zagrożenia w realizacji zadań, 

- monitoring, ewaluacja i finansowanie Programu. 

        Niniejszy Program stanowi plan działań instytucji i organizacji zobowiązanych do 

podejmowania działalności na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, a tym samym 

przyczyni się do usprawnienia lokalnego systemu przeciwdziałania i ograniczenia ww. zjawiska 

oraz poprawy kondycji dobroszyckich rodzin. 

        Mówiąc o przemocy należy pamiętać, iż jest ona zjawiskiem występującym powszechnie 

w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym życiu. Przemoc doznawana w rodzinie 

rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci zaburzeń 

emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Najczęściej występujące formy 

przemocy to: przemoc fizyczna, psychiczna oraz ekonomiczna.  

        Na terenie Gminy Dobroszyce przemoc w rodzinie najczęściej występuje w rodzinach 

najuboższych, jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami finansowymi na członka 

rodziny, niskim wykształceniem, małą świadomością społeczną. Przypadki znęcania najczęściej 

odbywają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie 

członkowie rodziny. Praktycznie ofiary przemocy boją się, a niejednokrotnie wstydzą się o tym 

mówić i rozgłaszać. Trudno jest im w tych sprawach zeznawać w sądzie i dlatego wolą, aby 

przemoc ta trwała. Tylko bardzo zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwanie, 

poprzez zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom.            Z uwagi na powyższe fakty konieczne 

jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społeczeństwa, dostarczając wiedzy 

o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemami. Niezbędne jest również 

zapewnienie profesjonalnej pomocy. 

        Efektywność Programu zależy od wielu czynników, w tym m.in. od dobrego rozeznania 

środowiska przez służby odpowiednio przygotowane, zajmujące się profilaktyką i wsparciem 
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rodzin zagrożonych patologiami. Również zależy od kompleksowej współpracy lokalnych służb 

i instytucji w ramach pracy w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym, a przede wszystkim 

motywacji dokonania zmian i wyjścia z kryzysu przez rodziny dotknięte problemem przemocy. 

 

II. SKALA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DOBROSZYCE 

                      W celu diagnozy zjawiska, jakim jest przemoc w rodzinie wykorzystuje się dane                         

z Posterunku Policji w Dobroszycach oraz materiały uzyskane w toku wykonywanej pracy przez 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Do najczęstszych przejawów przemocy w rodzinie na terenie Gminy Dobroszyce należą: awantury 

domowe, bardzo często wywoływane pod wpływem alkoholu , pobicia, poniżanie, wyzywanie, 

zaniedbanie, przemoc ekonomiczna w stosunku do członków rodzin, zarówno do współmałżonków, 

dzieci, jak i osób starszych.  

                    Aby bardziej uściślić skalę zjawiska przemocy w rodzinach na terenie Gminy Dobroszyce 

planuje się na kolejne lata realizacji Programu przeprowadzać badania ilościowe na podstawie 

ankiety wysyłkowej, skierowanej do: mieszkańców Gminy za pośrednictwem instytucji 

użyteczności publicznej, palcówek oświatowo- wychowawczych, itp. Zasadność tychże działań jest 

niezbędna, gdyż coraz częściej dostrzegana jest przemoc ukryta.  

 

III. ZASOBY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE- 

ANALIZA  SWOT 

         1) Instytucje działające na terenie Gminy Dobroszyce: 

           a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroszycach; 

      b) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobroszycach; 

      c) Posterunek Policji w Dobroszycach;  

      d) Placówki oświatowe- wychowawcze; 

      e) Placówki opieki zdrowotnej; 

           f) Organizacje pozarządowe i instytucje kościelne; 

           g) Sołtysi i Rady sołeckie. 

           h) inne, zajmujące się problemem przemocy w rodzinie. 

 2) Mocne strony: 

           a) dobrze przygotowana kadra instytucja działających na rzecz rodziny; 

     b) znajomość problemu i dobrze działające służby zajmujące się profilaktyką                     

i  wsparciem rodzin zagrożonych patologiami; 

     c) rozwój poradnictwa dla osób uwikłanych w przemoc; 
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     d) popieranie działań i współpraca z samorządem gminnym. 

3) Słabe strony: 

     a) brak specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

     b) brak specjalistycznego wsparcia dla sprawców przemocy w rodzinie; 

 c) brak spójnego systemu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rodzin 

zagrożonych przemocą. 

  4) Zagrożenia: 

     a) niedostatek finansowy w rodzinie związany z bezrobociem; 

     b) negatywne wzorce zachowań społecznych; 

     c) brak wydolności wychowawczej rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo -

wychowawczych; 

     d) problemy związane z uzależnieniami w rodzinach. 

5) Szanse: 

     a) wzrost świadomości społecznej; 

     b) wykształcona kadra pracowników służb społecznych; 

     c) współpraca z instytucjami, związkami wyznaniowymi, organizacjami w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

     d) realizacja programów profilaktycznych umożliwiających przezwyciężenie trudności 

rodzinie dotkniętej przemocą lub inna sytuacją kryzysową. 

 

IV. CELE PROGRAMU 

    1. CEL GŁÓWNY: 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności 

i skuteczności profesjonalnej pomocy dla rodzin, w których 

stosowana jest przemoc, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz 

zmniejszenie rozmiaru przemocy w rodzinach. 

  

  2. CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Zmiana postaw społeczności lokalnej wobec przemocy w rodzinie poprzez stałą     

edukację: 

      1) Systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy poprzez edukację 

 środowiska lokalnego ukierunkowana na zniwelowanie mitów i stereotypów dot.   

 przemocy podejmowania działań w środowisku mający wpływ na zmianę obyczajów 
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i zniwelowanie postaw usprawiedliwiających stosowanie przemocy- działanie o charakterze 

ciągłym, 

 2) Przeprowadzanie lokalnych kampanii społecznych, informacyjno-edukacyjnych 

 propagujących właściwe relacje w rodzinach mobilizujące społeczność lokalną do 

 podejmowania działań zmierzających do powstrzymania przemocy w rodzinach–  realizacja 

działania w sposób dostosowany do potrzeb, 

 3) Przeprowadzanie badań ilościowych na podstawie ankiet wysyłkowych- działanie              

 o charakterze periodycznym, 

 4) Aktualizowanie bazy danych o instytucjach świadczących pomoc rodzinom 

 uwikłanym w przemoc i oferowanych form wsparcia- działanie o charakterze ciągłym, 

 5) Kolportaż ulotek i broszur dot. Przemocy w rodzinach- działanie o charakterze  ciągłym, 

 6) Rozpowszechnianie wiedzy na temat stosowania przemocy w rodzinach poprzez 

 udostępnianie zbirów bibliotecznych lub czasopism zgromadzonych w Gminnym  Ośrodku 

Pomocy Społecznej – realizacja działania w sposób dostosowany do potrzeb, 

 7) Prowadzenie działalności informacyjno- konsultacyjnej skierowanej do  społeczeństwa 

lokalnego, dzieci, młodzieży- realizacja działania w sposób  dostosowany do potrzeb, 

2. Ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie: 

  1) Prowadzenie monitoringu przemocy na terenie Gminy Dobroszyce - działanie                     

o charakterze ciągłym, 

  2) Rozpowszechnianie procedury „Niebieskich Kart” w środowisku - działanie                        

o charakterze periodycznym, 

 3) Prowadzenie interwencji kryzysowej w rodzinach poprzez wykorzystanie procedury           

„ Niebieskiej Karty” – realizacja działania w sposób dostosowany do potrzeb, 

 4) Ścisła współpraca z Policją, Szkołami, Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi        

instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie- działanie o charakterze 

ciągłym, 

 5) Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań służących ograniczeniu przemocy w rodzinach - 

realizacja działania w sposób dostosowany do potrzeb. 

3. Usprawnianie systemu interwencji i wsparcia rodziny: 

1) Kontynuacja prac Zespołu Interdyscyplinarnego - działanie o charakterze ciągłym,      

2) Zdobywanie wiedzy i kwalifikacji członków Zespołu Interdyscyplinarnego - działanie 

o charakterze ciągłym, 

3) Doskonalenie nabytych umiejętności członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz   

 członków Grup Roboczych– realizacja działania w sposób dostosowany do potrzeb, 

4) Doskonalenie kadr zajmujących się problemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
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poprzez umożliwienie korzystania ze szkoleń i konsultacji– realizacja działania w sposób 

dostosowany do potrzeb, 

5) Prowadzenie monitoringu rodzin środowisk szczególnie zagrożonych przemocą 

w rodzinie - działanie o charakterze ciągłym. 

 

V. CZYNNIKI GWARANTUJĄCE WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ PROGRAMU 

      1. Poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym. 

      2. Dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych. 

      3. Kompleksowa współpraca służb i instytucji na terenie gminy oraz poza nią. 

      4. Otwartość i chęć współpracy specjalistów. 

      5. Silne więzi rodzinne, chęć zmiany i wyjścia z kryzysu. 

 

VI. ZAGROŻENIA W REALIZACJI ZADAŃ 

1. Stereotypy panujące w środowisku na temat przemocy w rodzinie. 

2. Brak współpracy rodziny w zakresie przezwyciężania kryzysów. 

3. Ubóstwo. 

4. Problem uzależnienia od alkoholu w rodzinach. 

5. Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. 

6. Brak lub niezadowalająca współpraca interdyscyplinarna. 

7. Brak infrastruktury socjalnej w gminie.  

 

VI.  MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

 

Monitoring i ewaluacja będą przeprowadzane systematycznie w zespole powołanym do   wyżej 

wymienionych zadań. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej zadania Programu mogą ulegać 

zmianom, jak i udoskonaleniom.  

 

VII. FINANSOWANIE PROGRAMU 

     Program będzie finansowany ze środków budżetu gminy Dobroszyce oraz ze środków 

pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.  

 

 


