
UCHWAŁA NR XXVIII/206/17
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie

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, poz. 1579 i poz. 1948) oraz 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie orazOchrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Gidle na lata 2017-2021, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach

Grażyna Ostojska
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/206/17

Rady Gminy w Gidlach

z dnia 30 marca 2017 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 
PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY  GIDLE NA  LATA 2017- 2021

WSTĘP

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pod pojęciem przemocy rozumie się 
jednorazowe  albo powtarzające się  umyślne działanie  lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 
członków rodziny. Przemoc prowadzi do narażenia członków rodziny  na niebezpieczeństwo utraty życia, 
zdrowia fizycznego i psychicznego, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność, wywołuje 
cierpienia i krzywdy moralne.

Problem przemocy w rodzinie był  w Polsce początkowo marginalizowany i przemilczany. Stopniowo jednak 
zaczęto podejmować różne działania mające na celu łagodzenie skutków społecznych tego zjawiska. W krajach 
Europy Zachodniej zjawisko przemocy traktowane jest jako ważny problem społeczny. Powstało wiele 
dokumentów organizacji międzynarodowych, które zalecają Krajom Członkowskim Unii Europejskiej podjęcie 
zmian prawa i praktyki, w celu skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielania pomocy 
ofiarom przemocy i skuteczniejszych oddziaływań na sprawców przemocy w rodzinie.

1.  INFORMACJE  OGÓLNE

Mówiąc o przemocy trzeba mieć świadomość tego, że jest ona zjawiskiem, które występuje powszechnie 
w naszym społeczeństwie, jest obecna w naszym codziennym życiu. Z przemocą spotykamy się w pracy, 
szkole, na ulicy, w środkach masowego przekazu i w rodzinie, jednak jej formy są zależne od miejsca i grupy 
której dotyczą. Przemoc doznawana w rodzinie niesie za sobą głębokie i szkodliwe konsekwencje, powoduje 
zaburzenia emocjonalne dające o sobie znać w bliższym lub dalszym odstępie czasu. Szczególnie dramatyczne 
konsekwencje przemocy zauważa się u dzieci. Badania potwierdzają, że osoby, które w dzieciństwie doznawały 
przemocy w dorosłym życiu częściej stosują przemoc.

Problem przemocy domowej występuje we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych. Rodziny, 
w których dochodzi do krzywdzenia najbliższych skrzętnie ukrywają swój problem. Do przemocy dochodzi 
zazwyczaj za szczelnie zamkniętymi drzwiami domów. Wiele ofiar doznających przemocy, latami ukrywa 
rozmiar doznanej krzywdy.

Przemoc może mieć postać:

- przemocy fizycznej, np. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, 
szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie 
substancjami żrącymi, użycie broni, nieudzielanie koniecznej pomocy, to także przymuszanie do współżycia 
przy użyciu siły fizycznej, gróźb lub szantażu itp.

- przemocy psychicznej, np. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów,  
izolowanie od rodziny i znajomych, ciągłe obrzucanie obelgami, poniżanie, grożenie użyciem przemocy 
fizycznej, straszenie zabójstwem czy porzuceniem,  musztrowanie, stała krytyka, a także bycie świadkiem 
przemocy itp.

- przemocy seksualnej, np. wymuszanie kontaktów seksualnych, wymuszanie nieakceptowanych form 
współżycia seksualnego, sadystyczne formy współżycia, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań 
seksualnych kobiety itp. 

- przemocy ekonomicznej, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcie pracy zarobkowej, 
nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, skrupulatne rozliczanie z każdego wydanego 
grosza itp.
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-  zaniedbanie w opiece dotyczy osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować (nie mogą się poruszać, 
przygotować sobie posiłku, samodzielnie jeść i pić). To również izolowanie od świata osób chorych psychicznie 
i opóźnionych w rozwoju. Zaniedbywane mogą być również dzieci, i to zarówno, jeśli chodzi o ich podstawowe 
potrzeby, jak jedzenie, ubranie jak i w potrzebach emocjonalnych (miłości, czułości, bezpieczeństwa) czy 
poznawczych.

Sprawcy przemocy zniewalają swoje ofiary, stosując wobec nich groźby, demonstrację siły i utwierdzanie 
w przekonaniu, że tak być powinno. Ofiary przemocy są zwykle bierne, mają niskie poczucie wartości, czują 
się winne  i rzadko decydują się na stanowcze działania wobec sprawcy.

2.  PODSTAWA  PRAWNA

Program będzie realizowany w oparciu o między innymi takie akty prawne jak:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. poz. 1390).

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.).

5. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na lata 2014-2020.

3. DIAGNOZA  PROBLEMU  PRZEMOCY  NA  TERENIE  GMINY

Dokładne określenie skali zjawiska w naszej gminie jest niezmiernie trudne głównie ze względu na niską 
świadomość społeczną oraz niechęć środowiska  do wtrącania się w sprawy rodzinne innych. Bardzo często 
osoby doznające przemocy nie ujawniają tego problemu lub nie potwierdzają jego występowania. Zdarza  się, 
że ofiarami przemocy domowej są dzieci, które z reguły nie potrafią same prosić o pomoc.

Prowadzone dotychczas działania informacyjne – ogólnopolskie i lokalne – spowodowały większą gotowość 
ofiar przemocy do ujawniania  takich sytuacji. Wzrasta również profesjonalizm przedstawicieli służb 
zobowiązanych do podejmowania działań i udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym.

Do niedawna problemami związanymi z przemocą zajmowali się głównie pracownicy socjalni Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach. policjanci-dzielnicowi i członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy rozszerza krąg osób 
zajmujących się problematyką przemocy o przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, sądów.

W Gminie Gidle zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizują:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach,

- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Placówki Służby Zdrowia,

- Posterunek Policji w Żytnie,

- Sąd Rejonowy w Radomsku,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku,

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  przy Sądzie Rejonowym w Radomsku,

- Placówki Oświatowe na terenie Gminy Gidle.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  nałożyła na gminę obowiązek  powołania Zespołu 
Interdyscyplinarnego,  który realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. Do zadań Zespołu  Interdyscyplinarnego należy koordynowanie działań podmiotów na rzecz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy. Zespół Interdyscyplinarny podejmuje 
szereg działań mających na celu ustalenie właściwej diagnozy występowania przemocy i pomoc osobom 
doznającym przemocy. Działania pomocowe obejmują między innymi kierowanie osób dotkniętych 
przemocą  do odpowiednich specjalistów (psycholog, terapeuta, prawnik). Zespół Interdyscyplinarny  
podejmuje również działania w stosunku do sprawców przemocy, kierując ich między innymi na zajęcia 
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terapeutyczne do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. Rodziny w których została 
założona Niebieska Karta są systematycznie monitorowane przez pracowników socjalnych i dzielnicowego.

Skalę problemu przemocy w rodzinie najlepiej odzwierciedlają dane  zebrane w ramach procedury 
„Niebieska Karta” .

Liczba Niebieskich Kart sporządzonych przez  instytucje:

Instytucja
wszczynająca
procedurę NK

2011 rok 2012 rok 2013  rok 2014  rok 2015 rok 2016 rok  RAZEM

Pomoc społeczna 1 7 3 8 7 3 29
Policja 0 3 6 9 6 18 42
GKRPA 0 0 0 0 0 0 0
Służba zdrowia 0 0 0 0 0 0 0
Oświata 0 0 0 0 0 0 0
OGÓŁEM 1 10  9 17 13 21 71

Przedstawione powyżej dane pokazują, że w latach  2011 - 2016 do Przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego wpłynęło 71 Niebieskich Kart. W 42 przypadkach procedura NK została wszczęta przez 
policję, a w 29 przypadkach przez pracowników pomocy społecznej. W okresie  od 2011 roku do 2016 roku   
odbyło się 21 spotkań  Zespołu Interdyscyplinarnego i 174 spotkania grup roboczych na których między innymi  
omawiane były  problemy związane ze zjawiskiem przemocy, opracowywane plany postępowania i pomocy 
w przypadku wszczęcia procedury NK.

Niezwykle ważną rolę w walce z przemocą odgrywa Posterunek Policji w Żytnie. Policja podejmuje 
interwencje w rodzinach, w których dochodzi do przemocy i w których prowadzona jest procedura „Niebieskiej 
Karty”, prowadzi postępowania w sprawach o przemoc. Znaczna liczba postępowań zakończona jest aktem 
oskarżenia. Policja ściśle współpracuje z członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego uczestnicząc 
w posiedzeniach grup roboczych oraz monitorując rodziny w których wdrożona jest procedura „Niebieskiej 
Karty”.

Działania  policji 

2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok
Liczba postępowań 
w sprawach 
o przemoc 
zakończonych aktem 
oskarżenia

5 6 5 5 3

Analiza danych  rodzin w których została wszczęta procedura „ Niebieskiej Karty” wykazuje, że do 
przemocy dochodzi najczęściej w rodzinach z problemem alkoholowym.

O szerokiej skali  problemu alkoholowego w Gminie  świadczy również liczba  rodzin korzystających ze 
świadczeń  pomocy społecznej :

2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok
Liczba rodzin
korzystających z
pomocy społecznej ogółem:

252 261 267 239 230 206

Liczba rodzin ,
którym udzielono
pomocy z powodu alkoholizmu

21 33 28 27 21 17

W sytuacji gdy aktom przemocy towarzyszy spożywanie alkoholu działania podejmuje Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja prowadzi również działania profilaktyczne 
i edukacyjne w środowisku. W latach 2011- 2016 r. do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wpłynęło 86 wniosków  o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego z czego w stosunku 
do 16 osób  zostały skierowane  wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

W ramach działań GKRPA  na terenie gminy funkcjonuje Punkt  Konsultacyjny dla ofiar przemocy oraz 
rodzin w których występuje problem alkoholowy. Psycholog  zatrudniony w Punkcie Konsultacyjnym pomaga 
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osobom i rodzinom w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami, przemocą, sytuacjami 
kryzysowymi .

Porady udzielane w Punkcie Konsultacyjnym :

2011 rok 2012 rok 2013 rok  2014 rok 2015 rok 2016 rok
Liczba porad 120 190 209 212 192 208
Liczba osób 
korzystających 
z porad

30 61 67 67 63 60

Realizacja wskaźników Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocyw Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie  w Gminie Gidle  w okresie 2011-2016:

Lp. Nazwa wskaźnika Wartości wskaźnika za  lata 2011-
2016

1 Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 21
2 Liczba przeszkolonych członków ZI 12
3 Ilość placówek oświatowych, w których wdrożony został 

Program przeciwdziałania przemocy
4

4 Liczba dzieci i młodzieży objętych edukacją i zajęciami 
profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania przemocy

Wszyscy uczniowie

5 Liczba broszur, ulotek, plakatów na temat przemocy 
rozpowszechnianych wśród mieszkańców

Broszury- 1500 szt
Ulotki – 2000 szt
Plakaty – 100 szt

6 Liczba uruchomionych procedur NK 71
7 Liczba osób dotkniętych przemocą 128
8 Liczba interwencji związanych z przemocą 213
9 Liczba osób objętych poradnictwem w zakresie przemocy 350
10 Liczba postępowań przygotowawczych wobec sprawców 

przemocy
24

11 Liczba sprawców odizolowanych od rodzin 0

Z uwagi na powyższe fakty konieczne dalsze podejmowanie działań zmierzających w kierunku edukacji 
społeczeństwa oraz dostarczania wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem. 
Niezbędne jest również zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej zarówno ofiarom  
jak i sprawcom przemocy.

W tym celu tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na kolejne lata.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy jest dokumentem, 
który wprowadzi w życie działania mające na celu udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, a także 
podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców przemocy i zwrócenie uwagi  społeczności lokalnej na 
zjawisko przemocy w rodzinie.

Metody i narzędzia do realizacji celów Programu będą miały zastosowania na terenie gminy Gidle. Program 
ma charakter uniwersalny z uwzględnieniem priorytetów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
wieloletnią perspektywę, gdyż zawarte w nim cele i obszary działań nakładają obowiązek długofalowych 
działań, których celem jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. Treści zawarte w Programie mają 
charakter elastyczny, dzięki czemu w miarę potrzeb zadania Programu mogą być zmieniane i udoskonalane.

4.  ANALIZA SWOT

Mocne strony:

- dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych,

- dobrze przygotowana kadra pomocy społecznej, szkół, GKRPA,

- oferta wsparcia psychologicznego i terapeutycznego,

- dobra współpraca służb i instytucji na terenie gminy i poza nią,
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- zasoby instytucjonalne gminy /GOPS, GKRPA, służba zdrowia, placówki kultury i oświaty, policji/,

- możliwość udzielenia schronienia osobom w kryzysie.

Słabe strony:

- słaba kondycja ekonomiczna rodzin,

- wyuczona bezradność,

- niechęć  do podejmowania działań zmierzających do wyjścia z trudnej sytuacji życiowej,

- stereotypy panujące w środowisku na temat przemocy,

- ograniczona dostępność do psychologa /tylko 1 raz w miesiącu/,

- niechęć do korzystania z poradnictwa specjalistycznego,

- brak motywacji finansowych dla osób zajmujących się zjawiskiem przemocy,

- brak mieszkań socjalnych dla ofiar przemocy.

Szanse:

- poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym,

- zmiany prawne umożliwiające skuteczniejsze pomaganie osobom i rodzinom zagrożonym przemocą,

- specjalistyczne szkolenia dla osób zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie,

- diagnoza środowisk zagrożonych przemocą,

- rozwój systemu informacji z zakresu profilaktyki i wsparcia rodzin uwikłanych w przemoc,

- wzrost świadomości rodzin dzięki akcjom informacyjnym.

Zagrożenia:

- wieloproblemowość rodzin,

- brak umiejętności szukania pomocy w instytucjach,

- brak akceptacji  środowiska na ujawnianie przemocy w rodzinie,

- niedostateczne środki finansowe na działalność profilaktyczną i terapeutyczną,

- ukrywanie przez rodzinę występowania aktów przemocy i niechęć do współpracy.

5.  ZAŁOŻENIA  PROGRAMU  PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W  RODZINIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1390) do zadań własnych gminy w tym zakresie należy w szczególności:

1.  Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie orazOchrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie;

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności 
poprzez działania edukacyjne;

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

6.  CELE   PROGRAMU

Cel główny

Zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie.

Cele szczegółowe

1) diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie  Gminy Gidle;

2) systematyczna edukacja  środowiska lokalnego  mająca na celu  podnoszenie  świadomości i zmianę postaw 
mieszkańców   na temat zjawiska  przemocy  w rodzinie;
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3) zapewnienie skutecznej pomocy i bezpieczeństwa rodzinom dotkniętym przemocą;

4) zwiększenie kompetencji pracowników służb społecznych i instytucji zajmujących się problemem przemocy .

7. REALIZACJA CELÓW GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
 W  RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W  RODZINIE NA LATA 2017-2021

Cel 1. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Gidle

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy Termin 
realizacji

Koszt 
zadania

1. Zbieranie 
i analiza danych 
na temat 
występowania 
zjawiska 
przemocy

a) Przeprowadzanie 
badań ankietowych 
wśród mieszkańców 
gminy,

b) Sporządzanie statystyk 
na temat wielkości 
zjawiska przemocy.

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gidlach,
-Zespół Interdyscyplinarny 
w Gidlach,
-Placówki oświatowe z terenu 
Gminy Gidle
-Komisariat Policji w Żytnie,
-GKRPA w Gidlach,
- inne jednostki działające na rzecz 
przeciwdziałania przemocy

2017 - 2021 300 zł

Cel 2. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego mająca na celu podnoszenie  świadomości i zmianę 
postaw mieszkańców   na temat zjawiska  przemocy  w rodzinie

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy Termin 
realizacji

Koszt zadania

1. Edukacja 
środowiska 
lokalnego 
w zakresie 
problematyki  
przeciwdziałania 
przemocy

a) rozpowszechnianie 
w środowisku broszur 
i ulotek dotyczących 
zjawiska przemocy,
b) informowanie 
społeczeństwa 
o instytucjach 
świadczących pomoc 
ofiarom przemocy 
i sprawcom przemocy,
c)  edukacja dzieci, 
młodzieży  w zakresie 
sposobów radzenia 
sobie ze stresem 
i agresją między 
innymi poprzez 
organizowanie zajęć 
w ramach szkolnego 
programu profilaktyki 
oraz pedagogizacja 
rodziców,
d) wspieranie różnych 
form spędzania czasu 
wolnego sprzyjających 
zachowaniom 
nieagresywnym,
e) uczestnictwo 
w kampaniach 
prowadzonych na 
rzecz przeciwdziałania 
przemocy.

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gidlach,
-Zespół Interdyscyplinarny 
w Gidlach,
- Komisariat Policji w Żytnie,
- Placówki oświatowe na 
terenie gminy,
- Służba zdrowia,
- Gminny Ośrodek Kultury 
w Gidlach,
-GKRPA w Gidlach.

2017- 2021
(edukacja
w szkołach 
będzie  
prowadzona 
w czasie roku 
szkolnego)

Ulotki, 
broszury ok. 
300 zł rocznie,

Realizacja 
programów 
profilaktycz-
nych i 
edukacyjnych,
ok. 
15.000,00 zł 
rocznie.

Cel 3. Zapewnienie skutecznej pomocy i bezpieczeństwa rodzinom dotkniętym przemocą
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Lp. Zadanie Działania Realizatorzy Termin 
realizacji

Koszt zadania

1 Praca z rodziną 
w celu 
rozwiązywania 
sytuacji 
kryzysowych

a) udzielanie informacji 
na temat praw osób 
dotkniętych przemocą,
b) prowadzenie pracy 
socjalnej,
c) prowadzenie 
poradnictwa 
specjalistycznego 
w Punkcie 
Konsultacyjnym przy 
GKRPA w Gidlach,
d) udzielanie informacji 
dotyczącej bezpiecznego 
schronienia dla ofiar 
przemocy,
e) prowadzenie działań 
interwencyjnych 
w oparciu o procedurę 
„Niebieskiej Karty”,
f) współpraca 
z instytucjami 
wspierającymi z terenu 
powiatu.

-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gidlach,
- Zespół 
Interdyscyplinarny,
- Punkt Konsultacyjny ,
- Komisariat Policji 
w Żytnie,
- Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Radomsku,
- GKRPA w Gidlach,
- Placówki oświatowe,
- Służba zdrowia.

2017-2021 W ramach 
wykonywania 
obowiązków 
służbowych

Prowadzenie 
poradnictwa 
w Punkcie 
konsultacyjnym 
w ramach 
wynagrodzenia 
psychologa 
zatrudnionego 
przez GKRPA

2. Łagodzenie 
następstw 
zjawiska 
przemocy

a) udzielanie świadczeń 
finansowych,
b) inicjowanie tworzenia 
grup wsparcia dla osób 
doznających  przemocy 
(w miarę potrzeb),
c) udzielanie informacji 
sprawcom przemocy 
o programach 
korekcyjno-
edukacyjnych,
d) motywowanie 
sprawców przemocy  do 
podjęcia działań 
naprawczych,
e) składanie wniosków 
do Sądu o wgląd 
w sytuację rodziny.

- Gminny Ośrodek Pomocy 
Spolecznej w Gidlach,
- Komisariat Policji 
w Żytnie,
- Zespół Interdyscyplinarny 
w Gidlach,
- GKRPA w Gidlach,
- Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Radomsku,
- kuratorzy.

2017-2021 Ok. 3000,00 zł 
rocznie

Cel 4. Zwiększenie kompetencji pracowników służb społecznych i instytucji zajmujących się problemem 
przemocy

Lp. Zadanie Działanie Realizatorzy Termin Koszt 
zadania

1. Podnoszenie 
poziomu wiedzy 
i umiejętności 
osób i grup 
zawodowych 
realizujących 
zadania 
z zakresu 
przeciwdziałania 

a) systematyczne 
szkolenia osób 
zajmujących się 
zjawiskiem przemocy  
w zakresie 
diagnozowania zjawisk 
przemocy, pomagania 
ofiarom przemocy 
i przeciwdziałania 

- Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gidlach,
- Zespół Interdyscyplinarny,
- Placówki Oświatowe 
z terenu Gminy Gidle
- GKRPA w Gidlach
- Posterunek Policji,
- Służba zdrowia,

2017 - 2021 2 000,00 zł
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przemocy przemocy,
b) organizowanie 
wspólnych spotkań  
członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego  
w celu wymiany 
doświadczeń z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy.

8. ADRESACI PROGRAMU

1) Ofiary i sprawcy przemocy;

2) Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci;

3) Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z dziećmi;

4) Przedstawiciele władz lokalnych;

5) Społeczeństwo lokalne.

9. REALIZATORZY PROGRAMU

1) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku;

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

5) Punkt Konsultacyjny;

6) Szkoły na terenie gminy (pedagodzy szkolni);

7) Służba Zdrowia;

8) Gminny Ośrodek Kultury;

9) Policja;

10) Sąd Rejonowy (kuratorzy).

10. WSKAŹNIKI   REALIZACJI   PROGRAMU

1) Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych;

2) Liczba przeszkolonych członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

3) Ilość placówek oświatowych w których wdrożony został Program Przeciwdziałania Przemocy;

4) Liczba dzieci i młodzieży objętych edukacją i zajęciami profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania 
przemocy;

5) Liczba broszur, ulotek i plakatów na temat przemocy rozpowszechnionych wśród mieszkańców gminy;

6) Liczba uruchomionych procedur „Niebieska Karta”;

7) Liczba osób dotkniętych przemocą;

8) Liczba interwencji związanych z przemocą;

9) Liczba osób (dorośli i dzieci) objętych poradnictwem w zakresie przemocy;

10) Liczba postępowań przygotowawczych wobec sprawców przemocy;

11) Liczba sprawców przemocy odizolowanych od rodzin.

11. MONITORING I  EWALUACJA
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Monitoring  realizacji Programu będzie prowadzony na bieżąco oraz  w oparciu o roczne sprawozdania 
podmiotów zaangażowanych w jego realizację składane do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego  
w terminie do końca lutego każdego roku.

Celem ewaluacji Programu będzie ocena jego  efektywności poprzez gromadzenie, analizę, interpretację 
danych zgromadzonych podczas monitoringu w oparciu o założone wskaźniki realizacji Programu. Ewaluacja  
powinna dostarczyć odpowiedzi na pytanie  do jakiego stopnia  działania programu  przyczyniły się do 
osiągnięcia celu głównego.

Odpowiedzialny za monitorowanie Programu będzie Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program będzie finansowany ze środków budżetu gminy, środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

13. SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

1. Pogłębienie wiedzy społecznej o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

2. Zwiększenie skuteczności  i dostępności pomocy dla ofiar przemocy.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Realizację zadań wynikających z Programu koordynuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gidlach.

2. Sprawozdanie z realizacji Programu  przedstawia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gidlach Wójtowi Gminy i Radzie Gminy w terminie do końca  pierwszego kwartału każdego roku za rok 
poprzedni.
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