
UCHWAŁA NR XXIV/162/16
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dąbrowa na  lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 
446 ze zm.) i art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1390)  Rada Gminy Dąbrowa uchwala,  co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/162/16

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie dla 
Gminy Dąbrowana lata 2016-2020

WSTĘP

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, 
poglądy i styl życia. Ważną rolę 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 oraz oczekiwaniami społecznymi.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, iż instytucja rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką 
państwa. Kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym
i gospodarczym, a każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, 
okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

Przemocą w rodzinie określone jest każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest 
utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę siły 
działanie, przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolność, 
powodujące cierpienie i szkody. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (tj.; Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1390) definiuje przemoc w rodzinie, jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne 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 cierpienie
i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją 
zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.

Prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych,
a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw.

Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, 
występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych statystycznych przemoc
w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. Znęcanie się nad rodziną jest 
najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu.

Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Przemoc 
w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc 
ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter 
długotrwały i cykliczny.

Rodzaje przemocy:

1) przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenia jej ciała, pogorszenie stanu 
zdrowia lub pozbawienia ją życia;

2) przemoc seksualna – działanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub 
zdeprecjonowania jej seksualności;

3) przemoc psychiczna – zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary od 
sprawcy, wzbudzanie w niej strachu;

4) przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od 
sprawcy;
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5) zaniedbanie – to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Rodziny dotknięte przemocą pozostają w trudnej sytuacji społecznej, co jest podstawą do udzielenia im 
szczególnej pomocy przy użyciu metod i narzędzi określonych w obecnie obowiązującym porządku 
prawnym.

Cechą charakterystyczną zjawiska przemocy w rodzinie jest tendencja do powtarzania się pewnych 
prawidłowości nazywanych cyklami przemocy.

W cyklach przemocy obserwuje się następujące po sobie fazy:

- 1 faza narastającego napięcia - jest to początek cyklu, charakteryzuje się on wzrostem napięcia i natężeniem 
zachowań, w których sprawca okazuje zniecierpliwienie, rozdrażnienie, narastają sytuacje konfliktowe;

- 2 faza ostrej przemocy (wybuchu) - sprawca eskaluje przemoc, dochodzi do wybuchu gniewu, ostrego 
wyładowania agresji w stosunku do osoby krzywdzonej;

- 3 faza miodowego miesiąca - jest to faza, w której sprawca, po wybuchu agresji obiecuje poprawę, deklaruje 
zmianę zachowań, przeprasza osobę, która wierzy, że zmiana zachowania jest prawdą. Wraz z upływem 
czasu faza miodowego miesiąca ulega skróceniu lub zanika, a akty ostrej przemocy stają się coraz częstsze.

Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale 
także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega ona sama siebie, sprawcę 
oraz innych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga niezwłocznego podjęcia działań 
zawartych w niniejszym Programie.

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz 1390  ze zm.),

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.163 ze zm.),

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2015 r. poz.1286)

II. SKALA I DIAGNOZA ZJAWISKA

Jak wynika z danych  Komisariatu Policji w Dąbrowie, w 2015 roku na terenie Gminy Dąbrowa 
przeprowadzono 63 interwencji domowych. Z wszystkich interwencji domowych 29 miało znamiona 
przemocy w rodzinie. Ogółem 29 osób było ofiarami przemocy. Liczba postępowań przygotowawczych
w ramach procedury „Niebieska karta” w roku 2015 wynosiła 29 i jest zdominowana przez sprawców 
odpowiadających za czyny zabronione art. 207 Kodeksu Karnego oraz art. 190 i art. 209 Kodeksu Karnego. 
Według statystyk Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie w 2015 r. udzielono wsparcia 28 osobom z tytułu 
przemocy w rodzinie. Choć z przedstawionych danych wynika, iż problem związany z przemocą nieznacznie 
zmniejszył się to podkreślić należy, że z doświadczenia osób i organizacji zajmujących się przemocą domową 
wynika, iż statystyki nie oddają powagi problemu. W szczególności, często ofiarami przemocy w rodzinie są 
dzieci, które z reguły nie potrafią same poprosić o pomoc. Również przepisy prawa nie do końca ułatwiają 
właściwe i skuteczne działanie instytucji i organizacji w walce z tym zjawiskiem. Innymi ważnymi 
problemami Gminy Dąbrowa związanymi z przeciwdziałaniem przemocy domowej są:

− brak bazy lokalowej i mieszkań chronionych,

− brak możliwości izolowania sprawców przemocy,

− długi okres rozstrzygania spraw w sądach,

− niska świadomość społeczna,

− funkcjonowanie stereotypów na temat przemocy.

III. ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa działania w zakresie udzielenia pomocy 
osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz służy podnoszeniu 
świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie i oparty jest na zasadach:
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1) Wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, 
środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych 
pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem występowania przemocy i jej negatywnym następstwom.

2) Jawności działań organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie 
przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby.

3) Szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich praw do wychowania się w rodzinie, poprzez udzielanie 
rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania.

IV. CELE PROGRAMU

Celem programu jest:

- systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i konsekwencjach prawnych jej 
stosowania,

- zwiększenie dostępności pomocy (w tym psychologicznej) dla osób doznających przemocy w rodzinie
i wzrost skuteczności ochrony ich praw,

- ochrona ofiar przemocy w rodzinie,

- zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,

- łączenie i koordynowanie działań lokalnych,

- podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie,

- podnoszenie kompetencji służb zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Działania Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez następujące działania:

- uprzedzające: diagnoza, informacja, edukacja,

- interwencyjne: - opiekuńcze kierowane do osób doznających przemocy w rodzinie - pouczające i izolujące, 
kierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie,

- wspierająco-terapeutyczne dla osób uwikłanych w przemoc domową (ofiara, świadek, sprawca),

- edukacyjno - korekcyjne dla osób uwikłanych w przemoc domową,

- socjalne (min. zapewnienie warunków bezpiecznego schronienia, dostępu do pomocy prawnej, socjalnej
i medycznej),

- edukacyjne podnoszące umiejętności zawodowe osób zajmujących się pomaganiem rodzinom, w których 
występuje zjawisko przemocy.

V. REALIZATORZY PROGRAMU

Zadania Programu realizowane będą głównie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie  oraz przez 
instytucje tworzące Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wymienione w art. 2 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do zadań gminy należy:

- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie,

- 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 w rodzinie,

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc wsparcia,

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej,

- tworzenie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. 12 Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy,

- integrowanie i koordynowanie działań instytucji zajmujących się przemocą; diagnozowanie problemu 
przemocy w rodzinie,

Id: 36F4E69F-CF62-48AF-90E9-EA0E4A0BF1AD. Podpisany Strona 3



- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 
lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

- realizację zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” .

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 
warunki jego funkcjonowania zostały określone w Uchwale Nr XIII/78/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 
października 2011 r.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć tzw. grupy robocze, których zadaniem jest:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie;

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy;

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz 
dokumentowanie efektów tych działań.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

− jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,

− gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

− Policji,

− oświaty,

− organizacji pozarządowej,

− ochrony zdrowia,

− sądu (kuratorzy sądowi).

Metody i formy pracy adresowane do osób i rodzin znajdujących się w sytuacji przemocy w rodzinie:

- poradnictwo rodzinne,

- interwencja kryzysowa,

- poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i prawne,

- warsztaty, np. edukacyjne dla rodziców,

- poradnictwo pedagogiczne, doradztwo i edukacja,

- praca socjalna,

- konsultacje medyczne.

Spodziewane efekty realizacji Systemu:

− zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla ofiar przemocy,

− zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy,

− ochrona ofiar przemocy poprzez wsparcie medyczne, prawne, psychologiczne i socjalne,

− pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia sobie z tym 
problemem,

− zmniejszenie rozmiarów przemocy domowej,

− przełamanie milczenia o występującej przemocy.
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VI. FINANSOWANIE

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są środki 
finansowe z budżetu Gminy Dąbrowa. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie jest zadaniem własnym gminy 
na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Realizacja programu jest działaniem długofalowym, wymagającym stałego monitorowania
i zaangażowania wszystkich realizatorów, ma także wieloletnia perspektywę i powinna przyczynić się do 
poprawy stanu bezpieczeństwa życia codziennego. Bieżący nadzór nad realizacja programu sprawuje Wójt 
Gminy Dąbrowa, oraz podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych
w programie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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