
 

    UCHWAŁA NR XIV/76/16 

    RADY GMINY LUBANIE 

        z dnia 31 marca 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy              

w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2021  

w Gminie Lubanie 

 

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

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1515, poz. 1045 i poz. 1890 ), 

art.6 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie ( tj. Dz. U z 2015 r. poz.1390 ) uchwala się , co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy                    

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2016 – 2021, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

           Barbara Rolirad 

 

 

 

 

 



Załącznik  do uchwały Nr XIV/76/16 

                   Rady Gminy Lubanie 

        z dnia 31 marca 2016 r. 
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     Lubanie marzec 2016 

 



  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

            oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  na lata 2016-2021. 

 

I. Teoretyczne i  prawne aspekty zjawiska przemocy w rodzinie. 

II. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w gminie Lubanie. 

III. Cel główny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie dla gminy Lubanie na lata 2016-2021 oraz sposób jego 

realizacji. 

III.1        Cele szczegółowe. 

III.2        Zadania do realizacji. 

III.3        Adresaci Programu. 

III.4         Elementarne zasady funkcjonowania programu. 

III.5        Źródła finansowania. 

III.6         Monitorowanie i ewaluacja. 

 

I. Teoretyczne i prawne aspekty zjawiska przemocy w rodzinie. 

                          Definicja przemocy w rodzinie mówi ,że jest to zamierzone i wykorzystujące 

przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, 

powodujące cierpienie i szkody. W relacji przemocowej jedna ze stron ma przewagę nad 

drugą.  Można określić cykl przemocy, w ramach którego wyróżnia się trzy fazy :fazę 

narastającego napięcia, fazę ostrej przemocy, fazę miodowego miesiąca. Zgodnie z art.207§ 1 

Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Wyróżnia się przynajmniej cztery 

płaszczyzny, na których stosowana może być przemoc : w warstwie psychicznej, fizycznej, 

ekonomicznej ,czy seksualnej. Często w indywidualnych przypadkach różne rodzaje przemocy 

przenikają się. Przemoc może dotyczyć wszystkich bez względu na płeć , wiek ,status 

społeczny. Cechy charakterystyczne ofiary to najczęściej wycofanie, niska samoocena, 

depresja, lęk. Sytuacja ofiary przemocy jest niezwykle trudna. Urazy, których doznaje rzutują 

na przyszłość ,reakcje obronne nakazują ucieczkę przed oprawcą, ale często brakuje jej 

pewności siebie. Konsekwencje mogą prowadzić do procesu pogodzenia się z pełnieniem roli 

ofiary ,bądź do sytuacji, w której ofiara zaczyna stosować przemoc wobec innych. Praca  

z ofiarą przemocy jest zazwyczaj długotrwała i  bardzo trudna. W obszarze przemocy w 

rodzinie funkcjonuje wiele stereotypów, fałszywych przeświadczeń .Ich istnienie utrudnia 

zwalczanie zjawiska. W społeczeństwie można również zetknąć się z przekonaniem ,że 

dziecko jest własnością rodziców i mogą oni zrobić z nim co zechcą. Kolejny  

z przywoływanych stereotypów dotyczy roli kobiety i mężczyzny w rodzinie. To przekonanie 

o uprzywilejowanej pozycji mężczyzny ,z czego wynikają dla niego pewne uprawnienia. 



Wysoką pozycje wśród stereotypów zajmuje przywiązanie  do prywatności .Do rangi 

nienaruszalnej świętości urasta stwierdzenie, że to ,co się dzieje w rodzinie powinno w niej 

pozostać. Kolejny stereotyp to przekonanie, że przemoc domowa zdarza się wyłącznie w  

rodzinach ubogich, korzystających z pomocy społecznej, o niskim statusie społecznym i 

ekonomicznym, w których dodatkowo występuje problem nadużywania alkoholu. Jest to o 

tyle niebezpieczny stereotyp, że rodzi zagrożenie bagatelizowania tego zjawiska w rodzinach 

dobrze sytuowanych, dobrze radzących sobie z ukrywaniem tego problemu, do którego 

instytucje mają o wiele trudniejszy dostęp. 

Przemoc w rodzinie została zdefiniowana w ustawie z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z art.2 pkt.2 ww. ustawy ”Przemoc to jednorazowe 

lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, 

w szczególności naruszające ich godność, nietykalność cielesną ,w tym cierpienia i krzywdy moralne. 

”Ustawa ta w preambule uznaje, że „przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w 

tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowanie godności osobistej, a władze publiczne mają 

obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.” 

Kodeks Karny z kolei w części drugiej w rozdziale XXVI zatytułowanym „ Przestępstwa 

przeciwko rodzinie i opiece”, w art.207 zawiera ,co następuje: 

„§1.Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad 

małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 

§2.Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§3.Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego  

na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.” 

               Przemoc w rodzinie może zgłosić każdy :osoba pokrzywdzona, inny członek rodziny, 

sąsiad, koleżanka z pracy, pracownik socjalny, kurator społeczny ,pedagog szkolny, lekarz. 

Można to uczynić składając pisemne zawiadomienie do prokuratury właściwej dla miejsca 

popełnienia przestępstwa lub zgłaszając osobiście w jednostce policji. Zmiany w procedurze 

Niebieskiej Karty umożliwiły wypełnienie Niebieskiej Karty, nie tylko policjantom i 

pracownikom socjalnym, ale również przedstawicielom gminnych komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych ,oświaty i ochrony zdrowia. Uzupełniona karta przekazywana jest 

do gminnego zespołu interdyscyplinarnego ,który jest odpowiedzialny za koordynację 

pomocy osobom doznającym przemocy. Niebieska Karta to procedura opracowana przez 

Komendę Główną Policji  przy współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. W Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. stosowanie 

Niebieskiej Karty zostało wpisane ,jako obowiązek dla pracowników socjalnych. Istotne jest 

to, że podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą, które odbywały się 

według procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w 

rodzinie. Zatem również wszczęcie i realizacja procedury nie jest uzależniona od wyrażenia 



zgody przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, co wydaje się istotne, jeżeli bierze się pod 

uwagę typowe dla ofiar zachowanie, częste w ich przypadku sytuacje wycofania się z 

podejmowanych kroków wobec sprawcy przemocy. 

Formy pomocy dla ofiar przemocy realizowanych przez poszczególne instytucje : 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

Ustawa o Pomocy Społecznej obejmuje swoim zakresem również obowiązek udzielenia 

pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. Na podstawie Art.7 pkt.7 ustawy przemoc 

domowa jest jednym z powodów udzielenia pomocy społecznej. Do obowiązku pracownika 

socjalnego należy przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wypełnienie formularza 

Niebieskiej Karty. 

Policja 

Procedura Niebieskiej Karty. Do realizowanych działań w zakresie ochrony ofiar przed 

przemocą należą następujące czynności: interwencja, sporządzanie notatki służbowej, 

zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ofiar. Wszczęcie postepowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku 

zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa. 

Zespoły Interdyscyplinarne  

W oparciu o zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań 

obowiązkowych gminy należy tworzenie zespołu interdyscyplinarnego. 

Zespół interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy. 

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań 

podmiotów oraz specjalistów w zakresie przemocy w rodzinie. 

Niebieska Linia 

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia jest placówką 

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Rolą pogotowia 

Niebieska Linia jest przyjęcie zgłoszenia od świadka lub osoby pokrzywdzonej i przekazanie 

informacji odpowiednim służbom. 

Rzecznik Praw Dziecka 

 W Biurze Rzecznika udzielana jest pomoc prawna i psychologiczna osobom pokrzywdzonym, 

podejmowane są interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się 

pokrzywdzeni, udzielana jest ochrona socjalna ,upowszechniana jest Polska Karta Praw 

Ofiary. 

Hostele w Ośrodkach i Punktach Interwencji Kryzysowej 

Schroniska dla matek z dziećmi 



Długość pobytu w hostelu jest uzależniona od sytuacji, w jakiej znajduje się osoba doznająca 

przemocy. W tym czasie ofiara przemocy ma możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy 

prawnej i psychologicznej. 

W województwie kujawsko-pomorskim zbyt mało jest hosteli, które pozwalają na schronienie 

w sytuacji interwencji kryzysowej. 

Kontakt z sytuacją przemocy w rodzinie jest zawsze ciężkim doświadczeniem. Pomocne w 

rozwiązywaniu często trudnych i skomplikowanych problemów rodziny doznającej przemocy 

jest działanie interdyscyplinarne specjalistów różnych dziedzin. Strategia pomocy takiej 

rodzinie wymaga zintegrowanych wysiłków wielu osób. Może zostać wypracowana we 

współdziałaniu z policjantem, lekarzem ,pracownikiem socjalnym, psychologiem, kuratorem 

sądowym i innymi specjalistami. 

Podstawy prawne: 

1.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.(tj. Dz.U z 1997r. Nr 78 poz. 

483 z późń.zm ) Rozdział drugi pt. ”Wolność, 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 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(tj. Dz.U z 2015r. 

poz.1390) 

3.Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi(tj. Dz.U z 2015r. poz.1286 z późn. zm. ) 

4.Ustawa z 12.marca 2004r.o pomocy społecznej(tj. Dz.U z 2015r. Nr 163 z późń.zm) 

5.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tj. Dz.U z 2015 poz.355 z późn. zm) 

6. Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2015r.,poz.2156 z późn. zm.) 

7.Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U z 1994r. Nr 111, 

poz. 535 z późn. zm) 

8.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (tj. Dz.U z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późń.zm) 

9.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r., w sprawie procedury Niebieskiej 

Karty i wzoru formularza Niebieska Karta (tj. Dz.U z 2011r. Nr 209.poz.1245) 

Opracowany Program jest zgodny z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata  2014-2020   ,Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie do 2020r. oraz Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na terenie gminy Lubanie w latach 2015-2025.    

 



II. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w gminie Lubanie. 

Gmina Lubanie zlokalizowana jest w centralnej części Polski, w południowo-wschodniej części 

województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie włocławskim. Niniejsza jednostka samorządu 

terytorialnego zajmuje powierzchnie 69,3 km. Administracyjnie dzieli się na 19 sołectw i 24 

miejscowości. Na podstawie danych o sytuacji demograficznej 

 i społecznej gminy Lubanie ,stwierdza się, że liczba mieszkańców gminy Lubanie zmniejsza się. 

Wprawdzie w 2013 i 2014r. wynosiła 4646 i utrzymywała się na tym samym poziomie ,to w stosunku 

do roku 2012 zmniejszyła się o 59 osób. Na ten stan wpływają takie czynniki jak migracja ludności, 

niski przyrost naturalny. Przemoc w rodzinie należy do zjawiska, w którym obiektywna diagnoza 

społeczna jest utrudniona. Złożony kontekst czynników kulturowych i społecznych sprawia, że źródła 

informacji o problemie ukazują jedynie fragment rzeczywistego obrazu zjawiska. Systemowe 

zajmowanie się przemocą w rodzinie w Polsce datuje się od 2006r. Obecnie zjawisko to jest 

systematycznie diagnozowane czego efektem jest powszechny dostęp do raportów, analiz i diagnoz 

na stronie internetowej ministerstwa. 

                Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Lubanie została przygotowana na 

podstawie informacji pozyskanych w czasie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

                Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą  

w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty i nie wymaga zgody osoby 

dotkniętej przemocą w rodzinie. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie w art.9a ust.2 wskazała podmioty, które zobowiązane są do stosowania procedury 

Niebieskiej Karty. W celu realizacji zadań określonych w art.6.1 ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie opartych na : 

1.pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w skład 

którego wchodzą:  

-kierownik GOPS 

-pracownicy socjalni 

-członek gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu 

-przedstawiciel policji 

-przedstawiciel służby zdrowia 

-przedstawiciele oświaty 

-pedagog 

-kurator sądowy 

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć  grupy robocze, w celu rozwiązywania problemów 

związanych z przemocą w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych mogą 

wchodzić członkowie zespołów interdyscyplinarnych lub wskazani przez nich przedstawiciele 

jednostek. 



2.pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej, socjalnej dla osób dotkniętych przemocą. 

3.realizacji zadań zawartych w Programie. 

4.ścisłej współpracy z różnymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W latach 2012-2015 w gminie Lubanie do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło                         

14 Niebieskich Kart .Poniżej tabelaryczny wykaz zgłoszeń z podziałem na instytucje, które taką 

procedurę wszczęły. 

Liczba założonych Niebieskich Kart w latach 2012-2015 przez instytucje 

Instytucja 
zakładająca 
Niebieską Kartę 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Policja 2 3 5 4 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

0 0 0 0 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie 

0 0 0 0 

Służba zdrowia 0 0 0 0 

Źródło ; opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubaniu 

            Jak widać z powyższego zestawienia, katalog podmiotów zobowiązanych do 

reagowania na przemoc w rodzinie jest większy ,niż katalog podmiotów, które w okresie 

czterech lat takie interwencje podejmowały. Wśród gminnych podmiotów wyraźną 

aktywność w tym zakresie przejawia Policja. 

Z analizy dokumentacji Niebieskich Kart wynika, że: 

1) najczęściej do przemocy dochodzi w związkach małżeńskich 

2) pokrzywdzonymi są głównie kobiety a sprawcami mężczyźni 

3) najczęściej są to kobiety o niskim wykształceniu i niskich dochodach 

4) z przemocą często współwystępuje nadużywanie oraz uzależnienie od alkoholu. 

           Zespół interdyscyplinarny w gminie Lubanie funkcjonuje od grudnia 2010r. Informacje, 

na podstawie których opracowano diagnozę zjawiska przemocy zostały pozyskane od zespołu 

w czasie  jego funkcjonowania.    

           Z obserwacji pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz na 

podstawie analizy dokumentów wynika, że przemoc występująca w rodzinach jest zbyt często 

ukrywana i zatajana, aż do chwili zaistnienia sytuacji drastycznych i bezpośredniej przemocy 

fizycznej. Częściej ofiarami przemocy są osoby uzależnione pod względem materialnym od 

sprawcy przemocy. Ofiary przemocy często mają małą gotowość do zmiany swojej sytuacji, 

często nie wiedzą ,że są ofiarami przemocy np. psychicznej, godzą się na swój los i nie 

oczekują pomocy z zewnątrz. Mieszkańcy gminy Lubanie korzystają z porad psychologicznych 

i prawnych organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, 



Biura dla Obywatela we Włocławku oraz porad prawnych w Urzędzie Gminy w Lubaniu.  

Z analizy przedstawionych danych należy wywnioskować, że  rzeczywista liczba osób i rodzin 

dotkniętych przemocą jest znacznie wyższa niż wskazują na to wyżej przytoczone dane 

statystyczne. Ofiary przemocy często przez wiele lat ukrywają swój problem ,dlatego trudno 

jest określić dokładną skalę zjawiska. Wskazane byłoby stworzenie jednolitej bazy danych 

 o zjawisku przemocy w rodzinie na terenie gminy Lubanie i zaangażowanie w tym celu 

wszystkich podmiotów włączonych do pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. 

III.    Cel główny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Lubanie na lata 2016-2021,oraz sposób jego realizacji. 

         Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz     

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

III.1     Cele szczegółowe. 

1. Zwiększenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Poprawa jakości i skuteczności działań osób oraz instytucji działających na 

obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Wsparcie i terapia dla osób doświadczających przemocy. 

4. Zmiana zachowań i postaw sprawców przemocy w rodzinie. 

III.2      Zadania do realizacji        

Cel.1 Zwiększenie poziomu świadomości i wrażliwości  społecznej na temat zjawiska przemocy w 

rodzinie. 

Działania Realizatorzy 

Partnerzy 

Termin realizacji Wskaźniki 

 

1.1 Upowszec

hnianie 

materiałó

w 

informacy

jnych 

dotyczący

ch 

przemocy. 

-Opracowanie 

plakatów, ulotek 

informacyjnych 

dotyczących 

GOPS 

UG 

2016-2021 

 

 

2016-2017 

 

 

 

2016-2021 

1.Liczba inicjatyw edukacyjno-

informacyjnych. 

2.Liczba zamieszczonych 

publikacji, artykułów. 



przeciwdziałania 

przemocy. 

-Rozpropagowanie 

materiałów 

informacyjnych. 

1.2 Organizowanie 

spotkań 

informacyjnych 

upowszechniających 

wiedzę o możliwych 

formach pomocy. 

 

Szkoła 

Przedszkole 

Kościół 

Policja 

PCPR  

Raz do roku 

Cyklicznie od 2017-

2021 

1.Liczba osób uczestnicząca w 

spotkaniach. 

1.3 Promowanie 

wartości rodzinnych i 

wychowania bez 

przemocy poprzez 

poradnictwo w 

zakresie radzenia 

sobie ze stresem, 

agresją, konfliktem, 

kursy 

przedmałżeńskie. 

GOPS 

PCPR 

Szkoła 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Kościół 

2016-2021 1.Liczba inicjatyw wspierających 

rodzinę. 

2.Liczba porad. 

3.Wskaźnik z badań ankietowych 

lub innych pozwalających ocenić 

stopień świadomości społecznej. 

1.4 Organizowanie 

różnych form 

spędzania wolnego 

czasu. 

Dom Kultury  

Szkoła 

 

 

wg kalendarza ferii 

zimowych i letnich. 

 

 

Rezultaty:  Zwiększenie ujawniania przypadków przemocy w rodzinie przez ofiary, świadków  

 i instytucje odpowiedzialne za ujawnianie przemocy w rodzinie. 

 

Cel 2:Poprawa jakości i skuteczności działań osób oraz instytucji działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Działania Realizatorzy 

Partnerzy 

Czas realizacja Wskaźniki 



2.1  Szkolenia, warsztaty dla 

pracowników instytucji 

zajmujących się 

przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. 

Zaproszone 

instytucje(ROPS) 

UG 

 

2016r 

2021r. 

1.Liczba 

przeszkolonych 

pracowników 

poszczególnych 

służb. 

2.Liczba szkoleń, 

warsztatów. 

2.2  Systematyczne 

diagnozowanie skali 

zjawiska przemocy w 

rodzinie 

Zespół Interdyscyplinarny Corocznie w latach 

2016-2021 

1.Baza danych o 

zjawisku przemocy 

w rodzinie. 

Liczba spotkań 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

i grup roboczych. 

Rezultaty: Zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji służb zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. Spadek liczby przypadków przemocy. 

Cel 3: Wsparcie i terapia dla osób doświadczających przemocy. 

Działania Realizatorzy 

Partnerzy 

Czas realizacji Wskaźniki 

3.1 Prowadzenie grup wsparcia, 

samopomocowych grup 

terapeutycznych dla ofiar 

przemocy. 

OPS 

PCPR 

 

2016-2021 Liczba osób objętych 

pomocą finansową, 

pracą socjalną, 

poradnictwem. 

3.2 Udzielanie pomocy finansowej 

dla rodzin dotkniętych przemocą 

UG 

GOPS 

2016-2021  

3.3 Praca socjalna z rodziną GOPS 2016-2021  

3.4 Aktywizacja zawodowa PUP 

GOPS 

2016-2021  



3.5 Poradnictwo prawne, 

psychologiczne, medyczne 

Służba zdrowia 

UG 

PCPR 

Organizacje 

Pozarządowe 

2016-2021  

3.6 Ochrona przed dalszym 

krzywdzeniem przez 

sprawcę(odizolowanie od sprawcy, 

udzielenie schronienia osobom 

dotkniętym przemocą, zakaz 

kontaktowania się z osobą 

pokrzywdzoną) 

Policja 

Sąd 

Prokuratura 

2016-2021  

  Rezultaty: Zwiększenie motywacji ofiar przemocy do zmiany własnej sytuacji 

 

Cel 4: Zmiana zachowań  i postaw sprawców przemocy w rodzinie. 

Działania Realizatorzy 

Partnerzy 

Czas Realizacji Wskaźniki 

4.1 Prowadzenie grup 

terapeutycznych 

realizujących program 

korekcyjno-edukacyjny. 

PCPR 

GOPS 

2017-2021 Liczba osób objętych 

terapią. 

Liczba ponownych 

incydentów stosowania 

przemocy wśród 

sprawców objętych 

działaniami. 

Rezultaty:  Zmiana zachowań i postaw sprawców przemocy w rodzinie  

      III.3   Adresaci programu. 

                     Adresatami Programu są mieszkańcy gminy Lubanie, w tym w szczególności: 

1) rodziny zagrożone pojawieniem się przypadków przemocy ze strony członków rodziny, 

2) ofiary i świadkowie przemocy w rodzinie. 



3) sprawcy przemocy w rodzinie. 

4) pracownicy podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

    III.4 Elementarne zasady funkcjonowania programu. 

Interdyscyplinarność-działania wobec rodziny objętej przemocą muszą być planowane oraz 

wdrażane przez przedstawicieli różnych podmiotów z założeniem pracy zespołowej opartej na 

działaniach kooperacyjnych. 

Edukacja-zasadą jest jak najszersze upowszechnianie wiedzy o przemocy w rodzinie oraz jej skutkach 

oraz pełna i powszechnie dostępna informacja o możliwych formach pomocy, 

Interwencje-zasadą działania interwencyjnego jest: przeciwdziałanie poczuciu zagrożenia                         

i bezradności ofiar przemocy, uświadomienie praw i możliwości rozwiązania problemu poprzez 

pomoc psychologiczną, prawną, socjalną. 

Kompleksowość-zasadą działania jest uwzględnienie możliwie wiele aspektów związanych                       

z przemocą  w rodzinie. 

III.5  Źródła finansowania 

Program finansowany będzie z budżetu gminy Lubanie. Plan budżetowy związany z przemocą na 

2016r. wynosi 500zł z przeznaczeniem na działalność zespołu. Realizacja zadań w każdym z obszarów 

określonych celami szczegółowymi Programu uzależniona będzie od wielkości środków finansowych 

przewidzianych corocznie w budżecie gminy. Istnieją również możliwości pozyskania grantów                   

z innych źródeł , w tym z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wnoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu. Realizacja części 

zadań nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. 

        III.6  Monitoring i ewaluacja 

Monitorowanie programu odbywać się będzie poprzez zbieranie danych dotyczących zrealizowanych 

zadań w ramach programu od podmiotów zaangażowanych w realizacje przez koordynatora 

programu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w celu oceny czy program osiąga zamierzone cele. 

Ewaluacja programu odbywać się będzie poprzez coroczne sprawozdania z realizacji programu, 

sporządzone przez Zespół Interdyscyplinarny(1x w roku),odnoszące się do stopnia realizacji zadań 

określonych do realizacji celu głównego i celów szczegółowych z uwzględnieniem wskaźników ich 

realizacji. 

Program realizowany będzie od dnia jego uchwalenia do 31 grudnia 2021roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

         Barbara Rolirad 

 


