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UCHWAŁA NR 232/LI/2010
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 5 listopada 2010 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 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 
143, poz.1591 z póź. zm.) w związku z art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz.U .Nr 180 poz. 1493 z póź. zm.) 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2010 – 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów 

mgr inż. Witold Łacny



Załącznik do Uchwały 
nr 232/LI/2010
z dnia 5 listopada 2010r

    Gminny Program Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

na lata 2010 - 2015
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I. Wstęp

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie   to dokument, którego zadaniem jest   wprowadzenie w życie  działań mających 

na celu udzielanie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także podejmowanie odpowiednich 

działań wobec sprawców przemocy oraz  zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zjawisko 

przemocy w rodzinie. 

Program wyznacza również  główne kierunki działania Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w celu skutecznego reagowania na to zjawisko. 

Jest  zgodny  ze  Strategią  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Gminie   Opatów 

przyjętą  przez Radę  Gminy Opatów  Uchwałą  Nr 123/XXVI/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.

Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla Gminy Opatów  wynika nie tylko z przesłanek 

formalnych (ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie, które nakładają na Gminę obowiązek opracowania i realizowania Programu), 

ale również z odczuwalnych, negatywnych zjawisk społecznych na terenie Gminy.

Przemoc domowa rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, może być skutkiem, 

jak  i  przyczyną  dysfunkcji  w  rodzinie.  Zjawisko  przemocy  nie  jest  jednoznaczne. 

Wyróżniamy  kilka  rodzajów  przemocy:  fizyczna,  psychiczna,  seksualna,  ekonomiczna, 

zaniedbanie. Ofiarami przemocy są na ogół kobiety i dzieci, rzadko mężczyźni. 

Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207§ 1 Kodeksu Karnego, 

przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

Program skierowany jest do:

1) ofiar  przemocy  w  rodzinie,  w  tym  dzieci,  współmałżonków  lub  partnerów,  osób 

starszych, niepełnosprawnych

2) sprawców przemocy w rodzinie,

3) świadków przemocy w rodzinie. 

II. Istota i zakres programu

1. Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:

•Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. 

Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

•Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 

1362 z późn. zm.)

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

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)
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Program jest skorelowany z następującymi Programami

•Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy

•Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów

•Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

•Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

2. Informacje ogólne

Literatura  socjologiczna  wprowadza  wiele  definicji  rodziny.  Wszystkie  one  faktycznie 

sprowadzają się do  określenia rodziny jako małej grupy społecznej, grupy niezastąpionej, 

stanowiącej zalążek szerszej społeczności . Rodzina jest podstawowym elementem struktury 

społecznej. Rodzina jest niepowtarzalnym środowiskiem kształtującym osobowość, poglądy, 

styl  życia,  system  norm i  wartości.  Ważną  role  w  rodzinie  odgrywają  wzajemne  relacje 

pomiędzy  członkami rodziny, oparte na miłości  i zrozumieniu.

W przypadku  dezorganizacji,  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 doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, dające 

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 na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych 

do ochrony zdrowia i życia,  osób  najbliższych.

Działania  te  naruszają prawa i  dobra osobiste  członka rodziny (osoby najbliższej,  a  także 

innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących).

Przemoc  w rodzinie,  w  szczególności,  naraża  osoby  bliskie  na  niebezpieczeństwo  utraty 

życia,  zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesna, wolność i swobodę w 

tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym.

Powoduje szkodę  na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie 

i krzywdy moralne u osób, które jej doznały.

Przemoc w rodzinie:

− jest  zjawiskiem  wynikającym  z  działania  człowieka  –  działanie  lub  zaniechania  

działań jest dokonywane przez  jednego członka rodziny przeciwko pozostałym,

− jest intencjonalne – zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu,

− wykorzystuje przewagę siły, uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy

            i   kontroli,

3



− narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny,

− powoduje szkody i cierpienia u osób, których dotyka

3. Skala i diagnoza zjawiska przemocy w gminie  Opatów oraz posiadany potencjał 

w celu realizacji programu 

W naszej gminie przemoc w rodzinie jest  problemem trudnym do zbadania, ponieważ agresja 

ze strony osób najbliższych jest wstydliwie ukrywaną tajemnicą . 

Pracownicy socjalni w roku 2008 przeprowadzili  5 interwencji  socjalnych w przypadkach 

przemocy w rodzinie, w roku 2009 - 7  , należy zaznaczyć, że w większości przypadków dane 

te obejmują postępowania prowadzone także przez Komendę Policji w Kłobucku . 

Wydawać   by  się  więc  mogło,  że  przemoc  w  rodzinach  na  terenie  Gminy  jest  tylko 

zjawiskiem marginalnym.

 Aktualne dane Komendy  Policji w Kłobucku świadczą jednak, że w każdym roku  może 

nieznacząco, ale jednak wzrasta liczba interwencji dotyczących przemocy w rodzinie.

Interwencje domowe przeprowadzone na terenie gminy Opatów przez Komendę Powiatowa  

Policji w Kłobucku

L.P.         Interwencje Liczba interwencji w roku

2007 2008 2009
1 Ogółem prowadzonych interwencji 

domowych na terenie gm. Opatów
78 111 106

2 Ilość interwencji gdzie została sporządzona 
„Niebieska Karta”

18 24 32

3 Liczba ofiar przemocy domowej - ogółem 20 24 28
4 - kobiet 16 17 16
5 - mężczyzn  -  - 2
6 - dzieci do lat 13  - 2 4
7 - nieletni od 13 – 18 lat 4 5 6

Stale  widoczna  jest  natomiast  niechęć  ofiar  przemocy  do  uruchomienia  procedury 

„Niebieskiej  Karty”.  Wiadomo,  że  głównym  celem Niebieskich  Kart  jest  rozpoznawanie 

przemocy i usprawnianie pomocy oferowanej  przez  przedstawicieli różnych służb 

w środowisku lokalnym oraz tworzenie warunków do systematycznego 

i interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną dotkniętą przemocą. 

Niebieskie  Karty  uruchamia  nie  tylko  policja,  ale  również  ośrodek  pomocy  społecznej, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej nie uruchomił do chwili obecnej procedury „Niebieskiej Karty” 

mimo, iż pracownicy socjalni informują każdorazowo o takich możliwościach w przypadkach 

podejrzeń o przemoc. Brak realizacji procedury Niebieskiej Karty spowodowany jest tym, iż 

rodziny nie chcą tego  zjawiska ujawniać, nie godzą się na wypełnienie karty i przekazywanie  

jej innym instytucjom lub wycofują się ze współpracy.

Innymi ważnymi problemami Gminy  Opatów związanymi z przeciwdziałaniem przemocy 

domowej są:

− brak bazy lokalowej i mieszkań chronionych,

− brak możliwości izolowania sprawców przemocy,

− brak współpracy z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy 

            w rodzinie, zły przepływ informacji,

− długi okres rozstrzygania spraw w sądach,

− niska świadomość społeczna,

− funkcjonowanie stereotypów na temat przemocy.

Do chwili obecnej problemami związanymi z przemocą w rodzinie zajmowali  się głównie 

pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodku pomocy społecznej, policjanci – dzielnicowi oraz 

członkowie  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Znowelizowana 

ustawa  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  rozszerza  krąg  osób  zajmujących  się 

problematyką  przemocy  o  przedstawicieli  oświaty,  służby  zdrowia  oraz  przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. 

4. Zasady działania Programu

Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  w  zakresie  udzielania  pomocy 

osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia 

świadomości społecznej na temat, przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, oparty jest 

na zasadach:

• 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 negatywnych następstwom.

• jawność działań organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania 

publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby.

• szczególnej ochrony dzieci,  z zachowaniem ich praw do wychowania się w rodzinie, 

poprzez  udzielanie  rodzinie  szczególnego  wsparcia  w  dążeniu  do  poprawy  jej 

funkcjonowania.
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III. Cele Programu

Celem  Programu  jest:

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;
2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w  rodzinie i zwiększenie dostępności
    pomocy;
3) Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy
4) Zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno
      - edukacyjne

IV Zadania programowe

L.p Zadanie Opis zadania Termin 
realizacji

Realizator lub koordynator

1 Powołanie 
Zespołu 
Interdyscyplinar
nego

Zespół składał się będzie z 
grupy specjalistów 
reprezentujący instytucje 
wchodzące w skład lokalnego 
systemu przeciwdziałania 
przemocy tj. przedstawicieli 
GOPS, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Komendy 
Policji w Kłobucku, oświaty, 
ochrony zdrowia i innych 
instytucji.
Podpisanie porozumień z 
podmiotami działającymi w 
zespole.

2010/2011
Wójt Gminy Opatów

2 Prowadzenie 
przez Zespół 
Intetrdyscyplina
-rny 
zintegrowanych 
i skoordyno-
wanych działań 
w zakresie 
przeciwdzia-
łania przemocy 
w rodzinie

- Podejmowanie działań w
  środowisku zagrożonym
  przemocą w rodzinie,
  mających na celu
  zapobieganie zjawisku
  przemocy,
- Diagnozowanie problemu
   przemocy w rodzinie,
- Opracowanie i realizacja
   planu pomocy w
   indywidualnych przypadkach,
- Rozpowszechnianie
  informacji o instytucjach oraz
  możliwościach udzielania
  pomocy w środowisku
  lokalnym,
- Inicjowanie działań w
  stosunku do osób stosujących
  przemoc w rodzinie,
- Monitorowanie sytuacji

2010-2015 GOPS,

Przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego
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   rodzin, w których istnieje
   zagrożenie wystąpienia
   przemocy oraz rodzin, w
   których dochodzi do
   przemocy.
-Prowadzenie dokumentacji
 działań podejmowanych
 wobec rodzin, w których
 dochodzi do przemocy oraz
 efektów tych działań

3 Realizacja 
programów 
ochrony ofiar 
przemocy w 
rodzinie oraz 
pracy ze 
sprawcą 
przemocy

- kierowanie ofiar przemocy 
oraz sprawców do
 psychologa, terapeutów,
- udzielanie bezpiecznego
 schronienia osobom dorosłym
 lub rodzinom dotkniętym
 przemocą,
- udzielanie bezpiecznego
 schronienia dzieciom –
 ofiarom przemocy,
- Określenie sposobu
   rozwiązania problemów
   związanych z przemocą,
  dotyczących indywidualnych
  środowisk,
- pomoc socjalna osobom 
doznającym przemocy

2010-2015

Zespół Interdyscyplinarny,

GKRPA,

GOPS, Policja,
Sąd

4 Podniesienie 
poziomu 
wiedzy i 
umiejętności 
osób 
realizujących 
zadania 
związane z 
przeciwdziała-
niem przemocy 
w rodzinie

- Systematyczne szkolenia
   wszystkich przedstawicieli
   służb podejmujących
   działania na rzecz rodzin
   dotkniętych przemocą, w tym
   szkolenia z zakresu
  diagnozowania przemocy w
   rodzinie, realizacji procedury
    Niebieskiej Karty i
    prowadzenia interwencji
    kryzysowej.
- Organizowanie spotkań
   mających na celu wymianę
  doświadczeń między
   pracownikami różnych
   instytucji wchodzących w
   skład Zespołu
   interdyscyplinarnego

2011-2015

Zespół Interdyscyplinarny,

GOPS,

Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
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6.

Zmiana 
postawy 
mieszkańców 
wobec 
przemocy w 
rodzinie 
poprzez 
działania 
informacyjno – 
edukacyjne

Włączenie 
lokalnej 
społeczności w 
monitorowanie 
zjawisk 
związanych z 
występowaniem 
przemocy 
(uwrażliwienie 
społeczności na 
skalę zjawiska i 
negatywne jego 
skutki)

- Rozpowszechnianie
   materiałów
   edukacyjnych(broszur,
   ulotek,plakatów itp.)
   dotyczących zjawiska
   przemocy w rodzinie wśród
   lokalnej społeczności,
- Dostarczanie informacji o
   instytucjach udzielających
   pomocy i wsparcia ofiarom
   przemocy w rodzinie,
- Umieszczenie informacji na
   stronie internetowej Urzędu
   Gminy Opatów,
- prowadzenie zajęć
  informacyjno – edukacyjnych
  dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie różnych form
  spędzania czasu wolnego
  sprzyjającym zachowaniom
  nie agresywnym

- wywiady środowiskowe w
  środowiskach szczególnie
  zagrożonych,
- dyżury interwencyjne,
   telefony, informacje

2011-2015

2010-2015

GOPS Opatów,

Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych,

Zespół Interdyscyplinarny

Placówki oświatowe

GOPS, Policja, 
Zespół Interdyscyplinarny,

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

lokalna społeczność

IV. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.

3. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.

5. Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy.

6. Zbudowanie  systemu  działań  w  zakresie  pomocy  rodzinom  i  osobom  dotkniętym 

przemocą.
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V.  Praca zespołu interdyscyplinarnego

Zespół interdyscyplinarny swoje działania skieruje przede wszystkim w stosunku do dzieci,  

osób  starszych  i  niepełnosprawnych,  a  także  do  rodzin  patologicznych  dotkniętych 

uzależnieniem oraz w sytuacjach powtarzalności zjawiska przemocy.

1. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

• Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Policji,
• Oświaty,
• Ochrony zdrowia, 
• Kuratorzy

2. Zasady pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie

Zespół  składa  się  z  grupy  osób  współpracujących  ze  sobą  w  sposób  skoordynowany, 

zapewniający  skuteczne  reagowanie  na  otrzymane  informacje  o  przemocy  w  rodzinie. 

Członkowie zespołu skupiają specjalistów z różnych dziedzin. Jego działania koncentrują się 

na badaniu problemu krzywdzenia rodziny, na strategii postępowania z danym przypadkiem, 

na zagadnieniach dotyczących terapii ofiar, ich rodzin i sprawców. Przyjmuje się, że najlepszą 

odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest interwencja w przemocy domowej oraz pomoc ofiarom 

przemocy  jest  praca  zespołu  interdyscyplinarnego.  Stosowany  w  takim  zespole  sposób 

podejścia  często  wykracza  poza  wspólne  badanie  przypadku  i  koordynację  działań 

poszczególnych  instytucji,  obejmując  również  zespołowe  podejmowanie  decyzji.  Tego 

rodzaju działania  wymagają  pełnego uczestnictwa i  współpracy członków zespołu,  którzy 

wnoszą w jego pracę swoją wiedzę, umiejętności oraz zdolności.

Organizatorem spotkań będzie Przewodniczący Zespołu.

Do zadań zespołu należy: 

• Wspieranie ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej oraz 

przerwaniu cyklu przemocy, a także zapobieganie kolejnym aktom przemocy w 

rodzinie.

• Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy w przypadku 

podejrzenia popełnienia przestępstwa, poinformowania o tym odpowiednich służb.
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• Diagnoza na temat skali zjawiska przemocy na terenie gminy oraz przekazywanie 

uzyskanych informacji do środowiska lokalnego 

• Gromadzenie informacji oraz ich upowszechnianie na temat miejsc i osób 

uprawnionych do udzielania pomocy ofiarom przemocy

• Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w 

swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy – organizowanie szkoleń, 

warsztatów itp.

VI .  Funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek 

pomocy społecznej.

VII. Postanowienia końcowe

Realizacja programu jest działaniem długofalowym, wymagającym stałego monitorowania

i  zaangażowania  wszystkich  realizatorów,  ma  także  wieloletnią  perspektywę  i  powinna 

przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa życia codziennego.

Bieżący nadzór  nad realizacją  programu  sprawuje  Wójt   Gminy Opatów oraz  podejmuje 

niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.
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