
UCHWAŁA NR XXIV/181/13
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Kobiór

Na podstawie art.6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29. lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 
180 poz. 1993)

Rada  Gminy 
uchwala:

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Kobiór na lata 2013-2016 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/181/13 

Rady Gminy Kobiór 

z dnia 6 czerwca 2013 r. 

GMINNY   PROGRAM 

PRZECIWDZIAŁANIA   PRZEMOCY   W   RODZINIE

ORAZ

 OCHRONY   OFIAR   PRZEMOCY   W   RODZINIE

dla GMINY KOBIÓR

na lata   2013-2016
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Wstęp

Gminny Program Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar  Przemocy

w Rodzinie  zwany dalej  'Programem" został  opracowany na  lata  2013-2016.  Zakłada  ciągłość

w  realizacji  wytyczonych  kierunków  działań  w  poprzednim  programie  opracowanym  na  lata

2009-2012, a także otwartość na propozycje nowych rozwiązań.

Program  skierowany  jest  do  mieszkańców  Gminy  Kobiór,  osób  doświadczających  przemocy

w  rodzinie:  współmałżonków,  dzieci  i  młodzieży,  grup  zależnych  (osób  starszych

i niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, a także instytucji, podmiotów zajmujących

się profesjonalnie udzielaniem wsparcia społecznego, świadków przemocy w rodzinie.

Włączenie  do  realizacji  Programu instytucji  i  organizacji  sieci  wsparcia  społecznego  umożliwi

szeroką  promocję  wytyczonych  zadań,  optymalizację  oddziaływań  profilaktycznych  oraz

wypracowanie efektywnego modelu wsparcia osób doświadczających przemocy  .

Dotychczas problematyką przemocy w rodzinie zajmowały się na terenie gminy: ośrodek pomocy

społecznej,  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  policja,  placówki

oświatowe,  służba  zdrowia.  Instytucje   te,   w  momencie  zaistnienia  podejrzenia  wystąpienia

przemocy  w rodzinie  podejmowały działania tworząc  niejako doraźne „zespoły” działające na

rzecz danego przypadku.

Od 2012 r. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w ramach

pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, który został  powołany przez Wójta Gminy.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele :

1)jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w gminie i w  powiecie

2)Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3)policji;

4)oświaty;

5)ochrony zdrowia

6)sądownictwa i prokuratury.

Głównym  celem programu  jest  realizacja  zadań  gminy  w zakresie  przeciwdziałania  przemocy

w   rodzinie,  szczególnie  poprzez  promowanie  działań  profilaktycznych,  wspieranie  osób

doświadczających przemocy na każdym etapie ich powrotu do normalnego życia, jak również praca

ze  sprawcami  przemocy,  nad  zmianą  ich  zachowań .  Poszczególne  elementy programu zostały

opracowane  w  taki  sposób,  aby  umożliwić  jak  najszerszy  kontakt  ze  środowiskiem lokalnym,

a szczególnie z rodzinami i podmiotami doświadczającymi przemocy. Ważną intencją programu jest

dążenie do integracji i aktywizacji specjalistów i instytucji w obrębie poszczególnych jego zadań

w  celu  skuteczniejszej  i  kompleksowej  pomocy  ofiarom  z  jednoczesnym  pakietem  działań

skierowanych do sprawców.
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I. PODSTAWA PRAWNA

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483

ze zm.). Rozdział drugi pt. „Wolności, 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.

•  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.

Nr 180,  poz.  1493),  oraz   Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r.  (Dz.  U.  z  2010r.,  Nr 125,

poz. 842) o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych

ustaw,  w której dokonano kilku istotnych zmian , m.in.:

-  zmieniono preambułę – podniesiono rangę przemocy w rodzinie,  wprowadzono zmiany

mające na celu zmianę stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie,

- osobom wykonującym władze rodzicielską lub pieczę nad małoletnim zakazano stosowanie

kar cielesnych, zadawania cierpień psychicznych i innych form poniżania dziecka,

-  wprowadzono  zapis,  że  uruchomienie  procedury  Niebieskiej  Karty  nie  wymaga  zgody

ofiary przemocy,

-  zaostrzono  przepisy  wobec  sprawców.  wprowadzono  zapis,  że  sprawca  przemocy  ma

opuścić dom czy mieszkanie,  nawet jeśli jest jego właścicielem; policja podczas interwencji

może zatrzymać sprawcę i nakazać mu opuszczanie wspólnego mieszkania,

-  zwiększono  kompetencje  pracowników  socjalnych  –  szybka  interwencja  w  sytuacji

zagrożenia dobra dziecka,

-  wprowadzono procedury Niebieskich Kart do służb medycznych,

-  nałożono  na  gminy  obowiązek  tworzenia  lokalnych  programów,  powołania  zespołów

interdyscyplinarnych,  uprawniono  do  gromadzenia  danych  dotyczących  stanu  zdrowia,

nałogów, skazań, orzeczeń sądowych,

- art. 6 ust. 2 niniejszej ustawy zobowiązuje gminy do: opracowania i realizacji gminnego

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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  w  ośrodkach  wsparcia,

tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362

ze zmianami)
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Program skorelowany jest z:

• Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

• Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Kobiór na lata 2011-2020.

• Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

• Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

II . ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Założenia Programu skupiają się w trzech głównych obszarach:

1. profilaktycznym: część dotycząca edukacji mieszkańców,

2. interwencyjnym: część dotycząca pracy na rzecz osób doświadczających przemocy,

3. terapeutycznym: część dotycząca pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy

Główne założenia Programu:

1.Wypracowanie  standardu  współpracy  służb  na  rzecz  pomocy  dziecku  i  rodzinie  doznającej

przemocy w rodzinie.

2.Tworzenie standardów dla pracy metodą grup roboczych.

3.Podwyższenie  kwalifikacji  i  umiejętności  osób zawodowo działających w obszarze  przemocy

wobec rodzin  i  dzieci  przez  profesjonalizację  oferty wsparcia  (w tym:  konsultacje,  superwizje)

na rzecz ofiar przemocy.

4.Realizowanie  działań  promocyjno–informacyjnych  wśród  mieszkańców  na  temat  problemów

związanych z przemocą w rodzinie.

5.Zwiększanie liczby osób profesjonalnie działających w zakresie przeciwdziałania przemocy.

6.Wprowadzenie stałego monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie.

7.Prowadzenie kampanii medialnej stale propagującej idee Programu.

8.Budowanie  specjalistycznego wsparcia polegającego na współpracy międzyinstytucjonalnej.

9.Udostępnienie wiedzy z zakresu regulacji prawnych dotyczących wzajemnych zadań i uprawnień

wśród przedstawiciel i poszczególnych resortów, służb, instytucji, placówek.

10.Promowanie i wdrażanie innowacyjnych sposobów i metod przeciwdziałania przemocy
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III. DEFINICJA  PRZEMOCY  W  RODZINIE

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie    

( Dz. U. Nr 180 , poz. 1493 , z póżn.zm.)  PRZEMOCĄ nazywamy:

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra

osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących ,

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.

O przemocy w rodzinie możemy mówić wtedy , gdy zostaną spełnione cztery warunki:

•działanie  podejmowane  jest  z  pewna  intencją  (np:  uzyskanie  przewagi,  zmuszenie  do

posłuszeństwa)

•jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą ( np. fizyczną, ekonomiczną)

•działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej

•osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych

Przemoc to nie to samo , co agresja.

Zjawiska te odróżnia istnienie przewagi sił jednej ze stron. W przemocy jest ona zawsze po stronie

sprawcy, w przypadku agresji jest zrównoważona.

FORMY przemocy:

Przemoc fizyczna –  polega na różnej  gamie form zachowania o różnym stopniu nasilenia  np.

wymierzaniu policzków,  biciu, kopaniu itp.

Przemoc  seksualna-  zmuszanie  do  określonych  zachowań  i  kontaktów  seksualnych  (gwałt,

zmuszanie do oglądania filmów, zdjęć pornograficznych itd.)

Przemoc psychiczna – słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy wobec osoby lub tego, co

do niej  należy,  (  ten rodzaj  przemocy przejawia się  m.in.  w zastraszaniu,  poniżaniu,  ubliżaniu,

szantażowaniu itp.)

Przemoc  ekonomiczna/  materialna –  odmawianie  lub  ograniczanie  dostępu  do  wspólnych

środków finansowych lub odbieranie zarobionych pieniędzy,  uniemożliwiania bądź ograniczanie

podjęcia pracy zarobkowej ale również niszczenie przedmiotów itp.

Zaniedbanie - naruszenie obowiązków do opieki ze strony osób bliskich , mogące polegać na

niedostarczeniu  pożywienia  ,  leków  ,  ubrania,  zaniedbaniu  podstawowych  potrzeb  drugiego

człowieka.
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FAZY/cykle przemocy

• Faza narastającego napięcia - osoba stosująca przemoc jest napięta i zirytowana, często robi

awantury z byle powodu i prowokuje kłótnie.

• Faza  gwałtownej  przemocy  -  ostry  incydent  przemocy.  Osoba  stosująca  przemoc  staje  się

gwałtowna i wpada w szał.

• Faza miodowego miesiąca - jest to czas skruchy osoby stosującej przemoc. Sprawca najczęściej

wówczas przeprasza, żałuje tego , co zrobił i okazuje miłość.

Przemoc nie jest jednorazowym aktem, lecz procesem, który ma tendencje do powtarzania się.

IV.  DIAGNOZA   ZJAWISKA   PRZEMOCY   W   RODZINIE  W  GMINIE  KOBIÓR

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość

system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. 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.  Zjawisko  przemocy  w  rodzinie  dotykające

społeczność lokalną jest ściśle powiązane z innymi obszarami problemów społecznych, dlatego ich

rozwiązywanie  powinno  być  wspólnym  interesem  uzupełniających  się  działań  specjalistów,

instytucji  i  organizacji,  m.  in.  służby  zdrowia,  pomocy  społecznej,  placówek  oświatowych,

instytucji  porządku  publicznego,  organizacji  pozarządowych.  Każde  z  nich  ma  do  czynienia

z innym aspektem zjawiska, jednak działając osobno nie prowadzi do zwiększenia jakości wsparcia

społecznego  w  obszarze  przemocy  wewnątrzrodzinnej.  Zintegrowanie  wszelkich  zasobów

jednostek  i  organizacji  do  realizacji  zadań programu daje  szansę  stworzenia  jednolitej  strategii

wsparcia  oraz  zdecydowanego  podniesienia  skuteczności  udzielanej  pomocy.  Jednym

z podstawowych tego warunków jest poczucie wspólnego celu w sensie działań społecznych, oraz

scalenie środowiska przy jego realizacji.

Z  badań  przeprowadzonych  do  sporządzenia  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych wynika,  że  jednym  z  dominujących  problemów  na  terenie  Gminy  Kobiór

jest bezrobocie, które w krótkim okresie czasu może prowadzić do wystąpienia zjawiska ubóstwa.

To z kolei w powiązaniu z bezrobociem i brakiem perspektyw na poprawę sytuacji do alkoholizmu.

Alkoholizm natomiast  może prowadzić  do  przemocy w rodzinie.  Patologiczna  rodzina  nie  jest

w  stanie  przekazać  pozytywnych  wzorców,  co  w  konsekwencji  prowadzi  do  pojawienia  się

następnych pokoleń, podatnych na patologiczne zachowania.
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Poniższe zestawienia obrazują zarejestrowane sytuacje stwierdzonej przemocy w rodzinie - dane

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  Policji  i  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Kobiórze, a także od 2012r. Zespołu Interdyscyplinarnego.

Tabela 1. Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną

2010 2011 2012

liczba osób objętych pomocą 198 154 169

liczba rodzin 80 71 75

liczba osób w rodzinach 220 193 203

liczba rodzin wymagających 
stałego wsparcia

59 53 46

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Kobiór

Powyższe dane wskazują , że liczba rodzin objęta pomocą społeczna na przestrzeni ostatnich 3 lat

waha się w przedziale 70-80, natomiast w porównaniu z latami poprzednimi zmalała ilość rodzin

wymagających stałego wsparcia.

Tabela .2  Główne powody udzielania pomocy

2010 2011 2012

bezrobocie 67 44 51

alkoholizm 32 23 26

bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa 
domowego

35 35 22

niepełnosprawność i 
długotrwała choroba

64 52 32

przemoc i sytuacja kryzysowa 10 13 12

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Kobiór

Z analizy powyższych danych wynika, że zwiększyła się liczba rodzin w których wystąpił problem

bezrobocia  oraz  alkoholizmu,  zmniejszyła  się  natomiast  liczba  rodzin  w  których  wystąpiła

bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa  domowego,

niepełnosprawność  i  długotrwała  choroba.  Niepokojąco wysoka jest  ilość  ujawnionej  przemocy

i sytuacji kryzysowej w rodzinie, która od 3 lat jest na przybliżonym poziomie.
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Tabela 3: Interwencje domowe policji

interwencje domowe
liczba interwencji w roku

2010 2011 2012

Przemoc w rodzinie 10 8 12

Procedura "Niebieskie Karty" 0 4 11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy powiatowej Policji w Pszczynie.

Tabela 4.: Liczba osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kobiórze

Liczba osób zgłoszonych
Rok

2010 2011 2012

Liczba osób , z którymi komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno-
motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu

13 16 16

Liczba osób ,w stosunku do których komisja podjęła czynności 
zmierzające  do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień

8 7 11

Ilość osób wobec których komisja wystąpiła do sądu
z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

2 1 1

liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie ,
z którymi kontaktowali się członkowie GKRPA

ofiary 
przemocy

9 13 13

sprawcy 
przemocy

4 9 6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobiórze

Z analizy powyższych danych wynika, że zjawisko przemocy w rodzinie ma tendencję wzrostową. 

Osoby figurujące w rejestrze GKRPA w Kobiórze zgłoszone zostały przez członków rodzin, policję,

pracowników socjalnych celem rozpoczęcia procedury zobowiązania do leczenia uzależnienia od

alkoholu.
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Tabela  5:  Procedura  Niebieskiej  Karty  prowadzona  przez  Zespół  Interdyscyplinarny  i  grupy

robocze

procedura "Niebieskie 
Karty" 2012

liczba
Niebieskich

Kart 

liczba
prowadzonych

procedur 

11 10

zakończonych na wniosek grupy 
roboczej

8 7

zakończonych wnioskiem do 
prokuratury

0 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Zespołu Interdyscyplinarnego w Kobiórze

V.  ANALIZA   SWOT ( z uwzględnieniem lokalnej oferty i infrastruktury)

Analiza SWOT dla gminy Kobiór pod kontem występowania problemów przemocy i uzależnień

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

*.mała przestępczość
*.dogodne  położenie,  umożliwiające  łatwe
poruszanie  się  po  gminach  obrzeżnych,  które
oferują szersza bazę placówek profilaktycznych
i leczniczych
*.potencjał  ludzki:  duży  procent  ludności  w
wieku  produkcyjnym,  znaczne  zasoby  siły
roboczej
*.placówki  oświatowe:  przedszkole,  szkoła
podstawowa i gimnazjum
⃰ Dom Kultury, Biblioteka,
*.współpraca  z  instytucjami  zajmującymi  się
rozwiązywaniem problemów społecznych
*.prawne możliwości  do tworzenia programów
na poziomie gminy
*.instytucje ochrony zdrowia
*.działalność kościoła na poziomie profilaktyki ,
i wspierania rodziny( klub praca, grupa wsparcia
AA)
*.akceptacja  społeczna  dla  działań  mających
charakter profilaktyczny -zapobiegania patologii
i wykluczeniu społecznemu
*.możliwości korzystania na terenie gminy
 z infrastruktury pomocy społecznej  (Świetlica
Środowiskowa,  Punkt  Pomocy Rodzinie  Punkt
Sanitarny,  Punkt  Przyjęć  Dzielnicowego  przy
GOPS, radca prawny, psycholog)
*możliwość korzystania z poradnictwa
 i  doradztwa  zawodowego  w  strukturach

*wzrost  bezrobocia,  zwłaszcza  wśród  osób
młodych,
⃰ brak  nowych  miejsc  pracy na  terenie  gminy-
brak  dużych  zakładów  pracy,  przedsiębiorstw,
zakładów  produkcyjnych,  zakładów  pracy
chronionej,
⃰brak mieszkań chronionych
*narastający  problem  nadużywania  alkoholu
zarówno  przez  osoby  dorosłe  jak  i  młodzież-
obniżający się próg inicjacji alkoholowej
*niewystarczający  poziom  finansowania
podmiotów  realizujących  zadania  z  zakresu
rozwiązywania problemów społecznych
⃰ zbyt mała ilość programów osłonowych, które
skutecznie  prowadziłyby  do  zapobiegania
wykluczeniu  społecznemu  osób,  rodzin  i  grup
zwiększonego ryzyka
*ograniczenia  instytucjonalne  i  kadrowe  w
środowiskowym systemie wsparcia
*niewystarczająca  profilaktyka  w  zakresie
zdiagnozowanych problemów społecznych
*rosnąca przemoc w rodzinie i w szkole
*ubożenie  społeczeństwa  stwarzające  nierówne
szanse
*stereotypy
⃰ brak szerokiego spektrum diagnozy w zakresie
uzależnień, przemocy, niepełnosprawności.
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Powiatowego Urzędu Pracy oraz GOPS Kobiór
w  ramach  realizowanego  programu  "Program
aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze"
-organizowanie na terenie gminy prac społeczne
użytecznych
*gotowość  partnerów  społecznych  do
współdziałania  w  rozwiązywaniu  problemów
społecznych
*silne poczucie tożsamości mieszkańców gminy
*prężnie  działająca  Gminna  Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
*prężnie  działający  Zespół  Interdyscyplinarny
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

SZANSE ZAGROŻENIA

⃰.rosnąca  świadomość  zagrożeń  związanych
z uzależnieniami
*.możliwości  pozyskiwania  dotacji  na  zadania
związane  z  ograniczeniem  wykluczenia
społecznego osób z grup zwiększonego ryzyka
w  ramach   środków  z  funduszy  unijnych
i budżetu państwa
*.możliwość  uczestnictwa  w  różnorodnych
programach  poprawiających  bezpieczeństwo
mieszkańców  -bezpieczny  powiat-bezpieczna
gmina
*.współpraca  i  partnerstwo  w  działaniach  na
rzecz  działalności  profilaktycznej  z
organizacjami  rządowymi  i  organizacjami
pozarządowymi
*.możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności
niezbędnych  do  poszukiwania  i  wykonywania
pracy mające na celu zapobieganie wykluczeniu
społecznemu  -współpraca  z  Powiatowym
Urzędem  Pracy  oraz  władzami  Gminy-
organizowanie  prac  społecznie  użytecznych,
robót publicznych.
*.współpraca międzygminna i powiatowa,
⃰zintegrowane  działania  służb  w  zakresie
przeciwdziałania  patologiom  społecznym:
przemocy  w  rodzinie,  alkoholizmowi,
narkomanii itp.
⃰wzrost  aktywności  społeczeństwa  lokalnego
w  budowaniu  systemu  wsparcia  dla  osób
i  rodzin  zagrożonych  wykluczeniem
społecznym:  rozwój  wolontariatu,  pomoc
sąsiedzka  wzrost  wrażliwości  na  problemy
innych ludzi.

⃰powszechny promowany konsumpcyjny  i 
rozrywkowy styl życia
*łatwy dostęp  do  wszelkiego  rodzaju  środków
odurzających, napojów alkoholowych
*pogorszenie się warunków egzystencji,  wzrost
czynników stresogennych: utrata pracy,  wyjazd
osób za granicę w poszukiwaniu pracy, konflikty
w rodzinie
*niewystarczająca  na  terenie  gminy  i  powiatu
sieć  placówek  readaptacji  społecznej
i zawodowej osób uzależnionych
*długi  okres  oczekiwania  na  leczenie
w placówkach odwykowych
*niekorzystna sytuacja na rynku pracy
*ograniczone środki finansowe na profilaktykę
*wzrost  liczby  osób  uzależnionych
i doświadczających przemocy
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VI.    CEL  GŁÓWNY

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności

pomocy.

VII.   CELE   SZCZEGÓŁOWE

•ochrona ofiar przemocy w rodzinie

•praca ze sprawcami przemocy

•promowanie działań profilaktycznych

VIII.  SPODZIEWANE  EFEKTY

1. Zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie.

2.  Wzrost  liczby  przeszkolonych  osób  przygotowanych  do  pomagania  rodzinie  z  problemem

przemocy.

3. Spadek liczby przypadków przemocy.

4.  Stała  edukacja  środowiska  lokalnego  poprzez:  ulotki,  broszury,  udział  w  ogólnopolskich

kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie itp.
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IX. HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ

L.p. Działania Zadania
Odpowiedzialny

za realizację
Partnerzy w

realizacji zadania

Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1

Prowadzenie przez 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
zintegrowanych i 
skoordynowanych 
działań w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w 
szczególności poprzez:

- diagnozowanie 
problemu przemocy w 
rodzinie,

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

- inicjowanie interwencji 
w środowisku 
dotkniętym przemocą w 
rodzinie,

- inicjowanie działań w 
stosunku do osób 
stosujących przemoc w 
rodzinie, - prowadzenie 
dokumentacji działań 
podejmowanych wobec 
rodzin, w których 
dochodzi do przemocy 
oraz efektów tych 
działań.

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

Zespół
Interdyscyplinarny

GOPS Kobiór
grupy robocze
działające przy

Zespole
Interdyscyplinarny,

placówki oświatowe,
Urząd Gminy,

Ośrodek Zdrowia

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

- kierowanie do 
psychologa ofiar oraz 
sprawców przemocy 
działającego w PCPR w 
Pszczynie,

-kierowanie na programy
korekcyjne dla sprawców
i ofiar przemocy 
prowadzone przez PCPR 
w Pszczynie

Zespół
Interdyscyplinarny

GOPS Policja,

GKRPA

PCPR

Ośrodek Zdrowia
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-kierowanie do Punktu 
Pomocy Rodzinie w 
Kobiórze ofiar i 
sprawców przemocy – 
konsultacje z 
psychologiem, terapia 
indywidualna

- współpraca z 
instytucjami sąsiednich 
gmin prowadzącymi 
hostele, domy samotnej 
matki,

3

Podwyższenie 
kwalifikacji i 
umiejętności kadry 
zaangażowanej w 
realizację Programu

Systematyczne 
podnoszenie wiedzy i 
kwalifikacji 
przedstawicieli 
wchodzących w skład 
zespołu 
interdyscyplinarnego.

Zespół
Interdyscyplinarny

grupy robocze

 Zespól
Interdyscyplinarny

GOPS

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4

Przygotowanie i 
udostępnianie broszur i 
ulotek informacyjnych 
o instytucjach 
udzielających pomocy 
w sytuacjach 
doświadczenia 
przemocy w rodzinie

- rozpowszechnianie 
broszur i ulotek 
dotyczących zjawiska 
przemocy w rodzinie 
wśród lokalnej 
społeczności,

- dostarczenie informacji 
społeczeństwu o 
instytucjach udzielających 
pomocy i wsparcia 
ofiarom przemocy w 
rodzinie,

- umieszczenie 
powyższych informacji na 
stronie internetowej 
Urzędu, BIP, tablicach 
ogłoszeń.

Gminny
Ośrodek
Pomocy

Społecznej
w Kobiórze

Zespół
Interdyscyplinarny

GKRPA,

placówki
oświatowe,

Ośrodek Zdrowia
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5

Edukacja dzieci i 
młodzieży w zakresie 
sposobów radzenia 
sobie ze stresem i 
agresją

- prowadzenie zajęć 
profilaktyczno-
edukacyjnych w szkołach

- wspieranie rożnych form 
spędzania czasu wolnego 
sprzyjającym 
zachowaniom nie 
agresywnym.

Zespół
Interdyscyplinarny

Szkoły,

GKRPA

Dom Kultury

Urząd Gminy

Biblioteka

X. ZASADY  FINANSOWANIA

1. Budżet gminy.

2.  Inne źródła.

XI. MONITORING  I  EWALUACJA

Monitorowanie  programu  będzie  prowadził  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Kobiórze,

na  podstawie  zebranych  informacji,  przekazywanych  przez  jednostki  uczestniczące

w realizacji  Programu.  Wskaźniki  osiągnięcia  celów będą mierzone systematycznie w okresach

rocznych.  Ostateczne  efekty  realizacji  Programu  zostaną  podsumowane  w  roku  2016,

po zakończeniu przewidzianego okresu jego realizacji.
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