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I. WSTĘP 
 

  Rodzina jest niepowtarzalnym środowiskiem kształtującym osobowość, poglądy, styl 

życia, system norm i wartości. Ważną rolę w rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy 

członkami rodziny, oparte na miłości i zrozumieniu. 

W przypadku dezorganizacji życia, rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych 

zadań. Relacje wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania 

poszczególnych członków rodziny stają się bardziej niezgodne z normami prawnymi                                        

i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które choć istnieje w świadomości społecznej w naszym 

kraju dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. 

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Mimo, 

że w relacjach międzyludzkich istniała ona zawsze, o przemocy w rodzinie mówiono 

niewiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. 

Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, 

dając o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie 

czasowej. 

 

Przemoc w rodzinie – zwana także potocznie przemocą domową, to jednorazowe 

albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony 

zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, 

zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku 

przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także innych 

osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności 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 cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy  

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

 

Rodzaje przemocy: 

 Przemoc fizyczna - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, 

policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie 

przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami 

żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej 

pomocy, itp.  

 Przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych 

poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, 

wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie 

kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu 

i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), 

stosowanie gróźb,  itp.  

 Przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych 

pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne 

formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań 

seksualnych kobiety, itp. 



 Przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia 

pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp. 

 

Sprawcy przemocy są bezwzględni -zniewalają swe ofiary, stosując wobec nich groźby i 

demonstracje swej siły. Natomiast ofiary w obliczu przemocy są zwykle bierne, rzadko 

sięgają po asertywne, a nawet agresywne formy zachowania. Ich wyróżniającą się cechą jest 

silne poczucie winy i przypisywanie sobie odpowiedzialności za akty agresji.  

 Stosowanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucia bezsilności i bezradności, 

ciągłego niepokoju, depresji, chorób związanych ze stresem. Szczególnie dramatyczne 

konsekwencje przemocy zauważa się u dzieci. Powoduje ona bowiem w ich psychice 

nieodwracalne skutki, które mogą dać znać o sobie dopiero w dorosłym życiu.  

W ostatnim okresie, coraz częściej ujawniane są przypadki przemocy. Prowadzone 

dotychczas działania informacyjne – ogólnopolskie – spowodowały zmiany świadomości 

społecznej i z jednej strony – większej gotowości ofiar przemocy do ujawniania takich spraw, 

a z drugiej – wiążą się z większym profesjonalizmem przedstawicieli służb zobowiązanych do 

podejmowania interwencji i udzielania pomocy. Należy jednak zaznaczyć, że pomimo 

większej świadomości społecznej, tylko bardzo zdeterminowane ofiary przemocy decydują 

się na jej przerwanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom.  

 Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do 

życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek 

zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a                            

także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.    

 Z uwagi na powyższe fakty konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku 

edukacji społecznej dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z 

problemem. Niezbędne jest również  zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i 

terapeutycznej zarówno sprawcom, jak i ofiarom przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem 

krzywdzonych dzieci.  

 

Podstawa prawna  

 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania 

wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób 

stosujących przemoc określa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie.  W tym celu 

powstał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016 – 2020 w Gminie Galewice został on opracowany zgodnie z ustawą 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. oraz w oparciu o ustawę         

z dnia 15 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 29 lipca 

2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na obszarze gminy Galewice na 

lata 2014-2020, i Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2016,  Kodeks Karny i Kodeks Postępowania Karnego, Krajowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy              

w Rodzinie skierowany jest przede wszystkim do: ofiar przemocy w rodzinie ( w tym: dzieci, 

współmałżonków, partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób 



niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, 

przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli instytucji służb pracujących z dziećmi 

(pracownicy oświaty, pracownicy socjalni, policjanci, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, 

pracownicy ochrony zdrowia).  

 

II. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W GMINIE GALEWICE 

W latach 2012- 2015w Gminie Galewice zanotowano łącznie 51 przypadków przemocy                 

w rodzinie w  Gminie Galewice. 

O istnieniu zjawiska przemocy powszechnie wiadomo, wciąż jednak jeszcze zbyt rzadko 

ofiara przemocy zgłasza ten fakt w odpowiednich instytucjach. Powody tego są różne, między 

innymi wymienić można:  

- brak świadomości, że jest to nieprawidłowa sytuacja, ponieważ ofiara wychowała się            

w rodzinie, gdzie również była stosowana przemoc; 

-  brak pewności siebie, by podjąć działania w kierunku zmiany swojej sytuacji; 

- brak dostępu np. do środków finansowych, aby rozpocząć życie oddzielne od sprawcy 

przemocy; 

- nie posiadanie wiedzy, gdzie i jak szukać pomocy; 

- wstyd i niechęć mówienia o swojej sytuacji i celowe nie podejmowania żadnych działań. 

Prowadzone działania informacyjne- duże kampanie ogólnopolskie oraz działania lokalne: 

praca socjalna w środowisku, dystrybucja ulotek i plakatów dostarczanych do tutejszego 

ośrodka przez fundacje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy powodują zmianę 

świadomości społecznej. Należy jednak przy tym podkreślić, że mimo większej świadomości 

społecznej, tylko bardzo zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwanie                 

i zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom. 

Z prowadzonych Niebieskich Kart na terenie gminy Galewice w latach 2012- 2015 wynika, iż 

przemoc występuje w rodzinach o różnym statusie społecznym, często łączy się z problemem 

nadużywania alkoholu, niskimi dochodami. Przypadki przemocy zdarzają się w domach 

rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. 

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Galewice została przeprowadzona                

w oparciu o posiadane dane i statystyki. Oszacowanie zjawiska jest możliwe miedzy innymi 

dzięki procedurze „Niebieskie Karty”. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego                     

w okresie od stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku otrzymała 51wypełnionych 

formularzy „Niebieska Karta” od poniższych podmiotów: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Zjawisko przemocy w rodzinie wg danych GOPS Galewice 

PODMIOTY NIEBIESKIE 

 KARTY 2012 

NIEBIESKIE 

 KARTY 2013 

NIEBIESKIE 

KARTY 2014 

NIEBIESKIE 

KARTY 2015 

GOPS 1 6 3 0 

POLICJA 8 9 15 5 

OŚWIATA 0 0 0 0 

SŁUŻBA ZDROWIA 0 0 0 0 

PCPR 0 0 2 0 

RAZEM: 9 15 20 5 

 

Z powyższych danych wynika, że Policja, jest instytucją najbardziej aktywną w identyfikacji 

problemu przemocy w rodzinie. Wynika to również z faktu, że „Niebieska Karta” jest 

najczęściej wszczynana w wyniku interwencji Policji w rodzinie, bezpośrednio po zdarzeniu 

lub w czasie jego trwania. 

 

Poniżej zostało przedstawione zestawienie statystyczne dotyczące wszczętych, prowadzonych 

i zakończonych Niebieskich Kart od  01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2015r. 

Tabela 2. Liczba Niebieskich Kart w latach 2012- 2015 

ROK NK wszczęte NK zakończone NK w trakcie 

 realizacji 

2012 9 3 6 

2013 15 7 8 

2014 20 15 5 

2015 5 4 1 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że spada liczba zakładanych „Niebieskich Kart”. 

Zgodnie z zapisami art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy          

w rodzinie (Dz. U. 2015, poz. 1390) w Gminie Galewice w dniu 26 wrześnie 2011 roku 

Zarządzeniem Nr 60/2011 Wójta Gminy Galewice został powołany Zespół 

Interdyscyplinarny, który realizuje działania określone w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W skład 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Galewicach wchodzą przedstawiciele następujących 

jednostek: 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Galewicach; 

- Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie; 



- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Galewicach; 

- oświaty z terenu Gminy Galewice; 

- ochrony zdrowia z terenu Gminy Galewice; 

-  Zespołu Kuratorów Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu. 

Zespół Interdyscyplinarny zbiera się raz na kwartał, natomiast grupy robocze powoływane są 

przez Przewodniczącą Zespołu w zależności od potrzeb. W ramach prowadzonych procedur 

Niebieskiej Karty od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2015r. odbyło się 58 posiedzeń grup 

roboczych. Członkowie grup roboczych wykonują zadania w ramach własnych obowiązków 

służbowych, wymieniają między sobą informacje, aby jak najszerzej pomóc osobom 

dotkniętym przemocą, jest to zarówno ofiara przemocy jak i jej sprawca. Osoby dotknięte 

przemocą w rodzinie mogą skorzystać z: 

- bezpłatnych porad psychologicznych i prawnych w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie; 

- bezpłatnych porad prawnych w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255); 

- schronienia trwającego nawet do 3 miesięcy  w Powiatowym Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej w Słupi pod Kępnem; 

- profesjonalnego wsparcia dotyczącego problemu alkoholowego w Punkcie konsultacyjnym 

dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Osieku oraz w Miejskim Ośrodku 

Profilaktyki Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Wieruszowie; 

- wsparcia finansowego i rzeczowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                           

w Galewicach.    

Na przestrzeni lat 2012- 2015 na wsparcie finansowe i rzeczowe dla ofiar przemocy domowej 

zostały zadysponowane środki w łącznej kwocie 18 974,94 zł. Poniższa tabela obrazuje 

podział ze względu na lata. 

Tabela 3. Środki finansowe przeznaczone na pomoc finansową i rzeczową dla ofiar 

przemocy w rodziny w latach 2012- 2015. 

ROK WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH  

2012 2 272,77 

2013 4 006,00 

2014 7 939,97 

2015 4 756,20 

RAZEM               18 974,94 

 

 



 

III. ZAŁOŻENIA SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

1. Założenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  

 

a) Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy. 

b) Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy. 

c) Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka. 

d) Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej. 

e) Zrozumienie reakcji ofiary. 

f) Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy. 

 

2. Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu 

terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku                      

o pomocy społecznej i ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości     

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Do zadań własnych gminy należy w szczególności: 

a) Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

b) Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy                              

w rodzinie; 

c) Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

3. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy  

Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zespół instytucji 

w środowisku lokalnym działających na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy, wraz 

z ich potencjałem kadrowym, kompetencyjnym, wiedzą i umiejętnościami, instrumentami 

pomocy i wsparcia, procedurami postępowania, zasobami rzeczowymi i finansowymi, 

wzajemnie ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany.  

Elementy lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

a) zasoby instytucjonalne – instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy 

w rodzinie wraz z potencjałem organizacyjnym; 

b) zasoby ludzkie – specjaliści z różnych dziedzin; 

c) instrumenty pomocowe i sieć wsparcia; 

d) zespół interdyscyplinarny o znaczeniu strategicznym i zadaniowym; 

e) niniejszy Program.  

 

 

IV. CELE PROGRAMU 

Cel główny:  

 

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy 

wobec dzieci oraz poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do 

przeciwdziałania przemocy.  

 



Zadania:  

 

1. Opracowanie strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy      

domowej.  

2. Udzielenie pomocy dziecku i rodzinie zgodnie z planem pomocy zawartym w regulaminie                                         

Zespołu Interdyscyplinarnego.  

3. Zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.  

4. Skuteczne i efektywne zwalczanie przemocy w rodzinie. 

5. Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy. 

 

Działania:  

• diagnoza występowania zjawiska przemocy na terenie gminy; 

• zintegrowanie działań instytucji lokalnych;  

• podział ról i działań; 

• monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków 

społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. 

 

 

Realizatorzy:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach, Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych,  Policja, Szkoły na terenie gminy. 

 

2. Wzmocnienie wiedzy społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy o 

zapewnienie różnorodnych form wsparcia socjalnego osobom doświadczającym 

przemocy.  

 

Zadania :  

1. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie psychologii konfliktów, sposobów radzenia sobie 

ze stresem i agresją swoją oraz rówieśników.  

2. Stała edukacja środowiska lokalnego.  

3. Udostępnienie broszur i ulotek informacyjnych o instytucjach udzielających pomocy w 

sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie.  

4. Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno 

– edukacyjne. 

 

 

Działania:  

• rozpowszechnianie biuletynów informacyjnych, broszur, ulotek dotyczących zjawiska 

przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności; 

• dostarczenie społeczeństwu informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia 

ofiarom przemocy w rodzinie; 

• prowadzenie zajęć informacyjno – edukacyjnych; 

• wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego, sprzyjających zachowaniom 

nieagresywnym; 



• realizacja innowacyjnych programów szkoleniowych w zakresie profilaktyki i prewencji 

przemocy; 

• zwiększanie dostępności do poradnictwa, wiedzy i informacji nt nieagresywnych sposobów 

rozwiązywania konfliktów dla osób dorosłych; 

• zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc, z 

uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodzin; 

• odseparowanie sprawcy przemocy od ofiar; 

• udzielanie schronienia osobom dotkniętym przemocą, które są zmuszone do opuszczenia 

miejsca zamieszkania;  

• wdrożenie Niebieskiej Karty; 

• prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, pedagogicznego, 

rodzinnego, prawnego i socjalnego; 

• podejmowanie działań interwencji kryzysowej. 

Realizatorzy:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach, Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Policja, Szkoły na terenie gminy . 

 

3. Wzmocnienie edukacyjno -informacyjne propagujące w społeczności lokalnej 

świadome postawy negujące i przeciwstawiające się zjawiskom przemocy w rodzinie.  

Zadania:  

1. Realizacja projektów edukacyjno – informacyjnych dla dorosłych i dzieci w zakresie 

występowania, zapobiegania i ochrony przed zjawiskiem przemocy domowej.  

2. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.  

3. Monitorowanie działań prowadzonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Działania:  

• edukacja społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy ze szczególnym 

uwzględnieniem powstrzymywania przemocy wobec dzieci; 

• prowadzenie tematycznych lekcji w szkołach, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla 

instytucji i osób pracujących z dziećmi; 

• wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem 

przemocy; 

• zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup społecznych. 

Realizatorzy:  

Szkoły, Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochrona zdrowia, Kościół. 

 

 

 

 

V.  HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU 

Lp. Działanie Zadanie Termin 

realizacji 

Koszt i  źródło 

finansowania 

Realizator 

1. Monitorowanie i 

diagnozowanie 

zjawiska 

Zbieranie i 

aktualizowanie 

informacji na temat 

2016-2020 

Na bieżąco 

W ramach 

obowiązków 

służbowych 

GOPS,  

Policja,  

GKRPA,  



przemocy w 

rodzinie 

rozmiarów i form 

przemocy 

członków ZI, bez 

dodatkowych 

kosztów 

oświata,  

służba zdrowia 

2. Informowanie i 

edukowanie 

mieszkańców 

Prowadzenie akcji 

informacyjno- 

edukacyjnej 

2016-2020 

Na bieżąco 

W ramach 

obowiązków 

służbowych 

członków ZI, bez 

dodatkowych 

kosztów 

Tablice ogłoszeń, 

strona internetowa 

 Rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjno- 

edukacyjnych 

(broszur, ulotek, 

plakatów, informacji 

nt. instytucji  

świadczących 

pomoc w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy) 

2016-2020 

Raz w roku 

W ramach środków 

przeznaczonych na 

realizację Gminnego 

Programu 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

GKRPA, GOPS 

Rozpowszechnianie  

bazy danych 

placówek 

zajmujących się 

osobami 

doznającymi 

przemocy 

2016-2020 

Na bieżąco 

W ramach 

obowiązków 

służbowych 

członków ZI, bez 

dodatkowych 

kosztów 

GOPS,  

Policja,  

GKRPA,  

oświata,  

służba zdrowia, 

strona internetowa 

Prowadzenie 

edukacji wśród ofiar 

przemocy w rodzinie 

w zakresie 

przysługujących im 

praw 

2016-2020 

Na bieżąco 
W ramach 

obowiązków 

służbowych 

członków ZI, bez 

dodatkowych 

kosztów 

GOPS,  

Policja,  

GKRPA,  

oświata,  

służba zdrowia, 

 

3. Zwiększenie 

dostępności i 

efektywności 

działań 

profilaktycznych 

Realizowanie 

programów 

edukacyjnych 

adresowanych  do 

dzieci i młodzieży 

2016-2020 

Raz w roku 

W ramach środków 

przeznaczonych na 

realizację Gminnego 

Programu 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

oświata 

4. Zwiększenie 

kompetencji 

zawodowych 

pracowników 

służb zajmujących 

się 

przeciwdziałaniem 

przemocy w 

rodzinie 

Szkolenie dla 

członków Gminnego 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

i grup roboczych 

2016-2020 Korzystanie z 

dostępnych szkoleń 

bezpłatnych, w razie 

potrzeby 

finansowanych ze 

środków własnych 

gminy 

GOPS,  

Policja,  

GKRPA,  

oświata,  

służba zdrowia, 

 

5. Zapewnienie 

pomocy osobom 

dotkniętym 

Zapewnienie 

pomocy 

psychologicznej 

2016-2020 Bez dodatkowych 

kosztów 

GOPS,  

pedagog szkolny, 

poradnia 



przemocą oraz 

członkom ich 

rodzin 

dzieciom i 

młodzieży- 

świadkom lub 

ofiarom przemocy 

psychologiczno- 

pedagogiczna 

 Zapewnienie 

warunków do 

działania dla 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

w Gminie Galewice 

2016-2020 Środki z budżetu 

gminy 

Wójt Gminy 

Galewice 

Realizowanie 

procedury 

„Niebieskie Karty” 

2016-2020 W ramach 

obowiązków 

służbowych 

członków ZI, bez 

dodatkowych 

kosztów 

Członkowie ZI 

Udzielanie pomocy 

w formie pomocy 

terapeutycznej, 

prawnej, socjalnej i 

finansowej 

2016-2020 

na bieżąco 

W ramach środków 

zabezpieczonych w 

corocznym budżecie 

GOPS 

GOPS 

6. Budowanie 

lokalnego systemu 

przeciwdziałania 

przemocy 

Realizacja zadań 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

w Gminie Galewice 

2016-2020 W ramach 

obowiązków 

służbowych 

członków ZI, bez 

dodatkowych 

kosztów 

Wójt Gminy 

Galewice 

 Rozwijanie 

współpracy 

podmiotów 

działających na 

rzecz 

przeciwdziałania 

przemocy 

2016-2020 W ramach 

obowiązków 

służbowych 

członków ZI, bez 

dodatkowych 

kosztów 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

w Gminie 

Galewice 

Zawarcie 

porozumień 

pomiędzy 

instytucjami  w 

sprawie realizacji 

wypracowanych 

procedur 

2016-2020 Bez dodatkowych 

kosztów 

GOPS,  

Policja,  

GKRPA,  

oświata,  

służba zdrowia, 

 

Tworzenie grup 

roboczych przez 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

2016-2020 W ramach 

obowiązków 

służbowych 

członków ZI, bez 

dodatkowych 

kosztów 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

w Gminie 

Galewice 

 

 

 

 

 



VI. ADRESACI PROGRAMU 

 

1. Ofiary i sprawcy przemocy.  

 

2. Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci.  

 

3. Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z dziećmi (pedagodzy, nauczyciele, 

pracownicy socjalni, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, policjanci, pracownicy 

ochrony zdrowia, duchowni).  

 

4.Przedstawiciele władz lokalnych. 

 

5. Społeczeństwo. 

 

VII. MONITORING I SPARWOZDAWCZOŚĆ 

1. Efektywność programu i jego ocena mierzona będzie poprzez prowadzenie 

statystyk i ich analizę ilościową i jakościową. Odpowiedzialnym za dokonanie 

ewaluacji będzie koordynator programu. 

2. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Galewice, który sprawuje nadzór nad 

realizacją programu i podejmuje na bieżąco działania zmieniające do osiągnięcia 

celów wyznaczonych w programie. 

3. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przygotowuje sprawozdania z 

realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie i  przedstawia Wójtowi i Radzie Gminy raz w roku za 

rok poprzedni do końca I kwartału. 

4. Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie na podstawie 

dokumentacji zgromadzonej w GOPS. 

 

 

VIII. REALIZATORZY PROGRAMU 

 

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  

 

 Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Galewice; 

 

 Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej;  

 

 Posterunek Policji; 

 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

 

 Szkoły na terenie gminy Galewice;  

 

 Ochrona Zdrowia; 



 

 Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Osieku;  

 

 Kościół. 

 

 

 

IX. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

1. Z budżetu Gminy Galewice  w ramach środków za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych- w  roku 2016 kwota 4 000 zł ( każdego roku w budżecie Gminy jest 

zaplanowana kwota na kolejny rok).  

 2. W ramach środków własnych jednostek / w zakresie zadań statutowych i ustawowych /- w 

roku 2016 kwota 2 000 zł (każdego roku w budżecie ośrodka zaplanowana jest kwota na 

kolejny rok). 

 

 

X. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU 

 

1.  Zdiagnozowanie wielkości występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy. 

 

2. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.  

 

3. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie.  

 

4. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy.  

 

5. Pogłębienie wiedzy społecznej o zjawisku przemocy w rodzinie i sposobach radzenia sobie 

z tym problemem.  

 

6. Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy.  

 

7. Zwiększenie liczby osób profesjonalnie zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie oraz pomagającym ofiarom przemocy.  

 

8. Zwiększenie skuteczności działania i dostępności do instytucji, zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

      

 

 

 

 

 



 


