
UCHWAŁA NR XII/78/2016
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2015 r. poz. 1515, 1890) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390), Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na lata 2016 – 2021 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XII/78/2016

Rady Gminy Przerośl

z dnia 31 marca 2016 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 – 2021

Przerośl, styczeń 2016 roku

I. PODSTAWA PRAWNA

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 
Gminie Przerośl opracowano na lata 2016 - 2021 w oparciu o następujące akty prawne:

a) Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.poz. 1390 ze zm.);

b) Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.);

c) Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1286 ze zm.).

II. WSTĘP

Przemocą w rodzinie określane jest „każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem 
jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił 
działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, 
powodujące cierpienie i szkody.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm) definiuje 
przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające 
prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące 
szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka. Kształtuje osobowość, system wartości, 
poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje, 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.

Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym 
statusie społecznym. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które choć odwieczne dopiero od kilkunastu lat 
istnieje w świadomości społecznej w naszym kraju i staje się przedmiotem świadomych, skoordynowanych 
działań. Przemoc w rodzinie –   może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Rodzi 
konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w 
bliższej lub dalszej perspektywie czasowej.

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

III. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE PRZEROŚL

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Przerośl została przeprowadzona w oparciu o 
badania ankietowe wśród mieszkańców gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli w miesiącu listopadzie i grudniu 2015 roku 
przeprowadził badania ankietowe wśród mieszkańców gminy w zakresie stanu wiedzy na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie . Na terenie gminy funkcjonują ogółem -  767 rodzin.
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Trudno jest ocenić skalę przemocy w rodzinie. Obrazują ją dane opracowane na podstawie danych 
Zespołu Interdyscyplinarnego zebrane w ramach procedury „Niebieska Karta”.

Tabela nr 1. Liczba założonych NK w latach 2012 – 2015

Instytucja 
zakładające NK

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015

Policja 9 5 5 5
GOPS 1 0 1 1

Oświata 0 0 0 0
GKRPA 0 0 0 0

Służba zdrowia 0 0 0 0
Ogółem 10 5 6 6

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodziny o 
różnym statucie społecznym. W celu określenia natężenia problemu przemocy w rodzinie w Przerośli zapytano 
mieszkańców o oszacowanie skali tego zjawiska. Z pozyskanych informacji wynika, iż blisko co czwarty 
badany mieszkaniec Przerośli (23,5%) jest przekonany, że przemoc w rodzinie dotyczy połowy lub też 
większego odsetka rodzin. Większy odsetek badanych respondentów – 43% postrzega przemoc, jako zjawisko 
rzadkie – dotyczące mniej niż połowy rodzin lub bardzo rzadkie – dotyczące tylko nielicznych rodzin. Niewielki 
odsetek badanych 0,5% uważa, że takie zjawisko nie występuje wcale w Gminie Przerośl. Co trzeci badany nie 
potrafi wypowiedzieć się na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie w swojej Gminie

Wyniki uzyskane w próbie losowej mówią o występowaniu pewnego myślenia sprzyjającego utrwaleniu 
postaw przyzwalających na przemoc. Pewne mity dotyczące bezpośrednio przemocy w rodzinie znajdowały na 
ogół poparcie na poziomie kilkunastu procent. Wskaźniki te można uznać za wysokie, a w niektórych 
przypadkach nawet za bardzo wysokie. Pomimo zdecydowanie większego odsetka wskazań negatywnych, 
warto zwrócić uwagę, iż z przedstawionymi poniżej opiniami zgodził się następujący odsetek mieszkańców 
Przerośli :

Ø Rodzice maja prawo dać klapsa swojemu dziecku gdy źle się zachowuje - 57,5%

Ø Obrażanie i wyzwiska są normalną rzeczą podczas kłótni między małżonkami, rodzicami, dziećmi - 26,0% 
opinii twierdzących

Ø Przemoc występuje wtedy, gdy widoczne są ślady, siniaki, rany, zadrapania - 23,5% opinii twierdzących.

Ø Zjawisko przemocy w rodzinie dotyczy tylko środowisk patologicznych i rodzin z marginesu społecznego - 
23,0% opinii twierdzących.

Ø Przemoc w rodzinie, to problem wyolbrzymiony, ponieważ – kłótnie, sprzeczki, szarpanie zdarzają się 
niemal w każdym domu - 18,5% opinii twierdzących.

Ø Istnieją pewne okoliczności, które usprawiedliwiają przemoc w rodzinie - 15,0% opinii twierdzących

Na podstawie analizy powyższych wyników można stwierdzić, że tendencje do usprawiedliwiania i tolerowania 
przemocy w rodzinie w największym stopniu wykazują mężczyźni, osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub 
poniżej i zawodowym, osoby starsze oraz mieszkańcy gminy Przerośl o niskich i średnich dochodach. Wymienione 
grupy respondentów charakteryzuje ponadprzeciętna skłonność do bagatelizowania zjawiska przemocy w rodzinie 
oraz niski poziom empatii wobec ofiar. Każdy z badanych mógł wymienić max 3 odpowiedzi.

Większość respondentów uważa, że sprawcami przemocy domowej w Przerośli najczęściej są mężczyźni 
(82%). Takie wyniki wyraźnie i jednoznacznie wskazują, kto jest zdaniem społeczności lokalnej sprawcą 
przemocy domowej w Przerośli. Niewielki odsetek badanych – 7,5% jest przekonanych, że inicjatorami 
przemocy domowej i sprawcami są kobiety, natomiast 7% badanych twierdzi, że sprawcami przemocy są osoby 
starsze. Najmniejszy odsetek respondentów – 3,5% uważa, że sprawcami przemocy są osoby niepełnoletnie. 
Większość respondentek deklaruje, że sprawcami przemocy domowej są najczęściej mężczyźni. Niewielki 
odsetek badanych kobiet wskazuje na kobiety 5% oraz osoby niepełnoletnie 6%. Ponad dwie trzecie badanych 
mężczyzn uważa, że sprawcami przemocy domowej najczęściej są mężczyźni, jedna piąta badanych, że kobiety.

Przemoc psychiczna, obok przemocy fizycznej jest problemem obecnym również w Przerośli. Na początek 
zapytaliśmy respondentów, czy znają osoby z najbliższego otoczenia, które doznają przemocy psychicznej ze 
strony najbliższej osoby. Według danych zdecydowanie ponad połowa ankietowanych – 64% nie zna takich 
osób. Okazuje się jednak, że 36% spośród wszystkich mieszkańców Przerośli uczestniczących w badaniu zna 
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takie rodziny, w których dochodzi do stosowania przemocy psychicznej, w tym 18,5% zna kilka takich rodzin, 
16% jedną taką rodzinę, a 1,5% zna wiele takich rodzin. Badane kobiety częściej niż badani mężczyźni 
deklarują znajomość takich osób.

Ofiary przemocy domowej niechętnie przyznają się do tego faktu, dlatego postanowiono zadawać, oprócz 
pytań wprost również pytania dotyczące tego typu zachowań w najbliższym otoczeniu ankietowanych osób. 
Zdecydowana większość respondentów – 71% nie zna osób w najbliższym otoczeniu, które doznają przemocy 
fizycznej ze strony najbliższych osób. Zgodnie z pozyskanymi w trakcie badań informacjami wynika, że łącznie 
29% mieszkańców Przerośli zna osobiście rodziny, w których dochodzi do stosowania przemocy fizycznej, w 
tym 14,5% zna jedną taką rodzinę, 13% zna kilka takich rodzin, natomiast 1,5% zna wiele takich rodzin. 
Kobiety nieco częściej niż mężczyźni deklarują, że wiedzą o przypadkach przemocy fizycznej w rodzinie. 
Wynik ten jest bardzo zbliżony do wyniku uzyskanego przez CBOS, w którym jedna trzecia ankietowanych 
deklarowała, że zna przynajmniej jedną osobę, która doznaje przemocy fizycznej.

Zgodnie z przedstawionymi deklaracjami uczestników badania, zdecydowana większość respondentów – 
85% nigdy nie doświadczyła przemocy psychicznej w rodzinie. Warto jednak zwrócić uwagę, iż 15% osób 
przyznało, że jeden raz doświadczyło takiej formy przemocy w rodzinie, w tym 11,5% badanych doznało 
przemocy psychicznej w rodzinie co najmniej kilkukrotnie. Najczęściej doświadczanie przemocy psychicznej 
nie jest zjawiskiem incydentalnym, ale powtarzającym się kilka razy. Należy przypuszczać, że rzeczywista skala 
zjawiska przemocy psychicznej w rodzinie w Przerosli może być jeszcze większa. Przemoc psychiczna częściej 
dotyczy kobiet niż mężczyzn. Przynajmniej raz doświadczyło przemocy psychicznej 16,5% kobiet i 13,7% 
mężczyzn. Najrzadziej do bycia ofiarą przemocy psychicznej przyznawały się osoby starsze w wieku 60 i 
więcej lat, zaś najczęściej osoby w wieku od 25 do 34 lat. Przemoc tego rodzaju częściej dotyczy osób, które nie 
posiadają dzieci - 18,2%. Przemocy psychicznej stosunkowo rzadko doświadczały ze strony członków rodziny 
osoby żonate lub zamężne 12,3%, za to stosowano ją częściej wobec osób obecnie rozwiedzionych będących 
lub żyjących w związku partnerskim. Ofiarami przemocy psychicznej w rodzinie są częściej osoby będące w 
złej sytuacji materialnej 17,6% niż osoby dobrze oceniające swoją sytuacje materialną - 9,2%.

Do osobistego doświadczenia przemocy fizycznej w rodzinie przyznał się jeszcze mniejszy odsetek badanych 
mieszkańców Przerośli. Zgodnie z deklaracjami przeważająca większość ankietowanych uczestników badania – 
88,9% nigdy nie doświadczyła takiej formy przemocy w rodzinie. Należy jednak zauważyć, że 11,1% 
mieszkańców Przerośli przyznało się do osobistego doświadczenia przemocy fizycznej ze strony innego lub 
innych członków rodziny. Wśród wymienionego odsetka wskazań odnotowano 7,6% przypadków, kiedy 
przemoc fizyczna stosowana była wobec respondenta co najmniej kilkukrotnie. Przemoc fizyczna częściej 
dotykała kobiet 14,3% niż mężczyzn 8,2%. Warto w tym miejscu powołać się na ogólnopolskie badania, które 
zostały przeprowadzone w 2010 roku. Według raportu Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec 
kobiet i wobec mężczyzn przeprowadzonych przez TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
wynika, iż wśród ogółu ogółu badanych Polaków 12% osobiście doświadczyło przemocy fizycznej ze strony 
innego członka gospodarstwa domowego (w grupie kobiet odsetek ten wynosi 14%, natomiast w grupie 
mężczyzn o podobnych doświadczeniach mówiło 8%). Wyniki badań dotyczących ofiar przemocy w rodzinie 
przeprowadzonych wśród badanych mieszkańców Przerośli należy uznać za miarodajne. Ofiarami tego rodzaju 
przemocy w Kole najczęściej były osoby młode pomiędzy 25 a 34 rokiem życia - aż 26,6% ogółu osób w tym 
wieku. Najrzadziej do takiego doświadczenia przyznawały się osoby badane w wieku od 50 do 59 lat - 7,7%. 
Przemocy fizycznej doświadczały częściej osoby posiadające dzieci 11,5% niż osoby, które nie mają dzieci - 
9,1%. Przemoc fizyczna w rodzinie była częściej doświadczana przez osoby w gorszej sytuacji materialnej – 
17,6% niż przez osoby będące w lepszej sytuacji materialnej – 7,6%.

Mieszkańców Przerośli uczestniczących w badaniu poproszono także o ocenę możliwości skorzystania z 
pomocy w mieście w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Na pytanie czy Pana(i) zdaniem 
ofiary przemocy na terenie miasta mogą liczyć na pomoc? Ponad połowa respondentów – 55% wskazała 
pozytywne odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”. Innego zdania był co piąty respondent, który 
twierdzi, że na terenie gminy osoby dotknięte przemocą w rodzinie nie mogą liczyć na odpowiednią pomoc i 
wsparcie. Co piąta osoba nie potrafiła ocenić tego problemu.

Zdecydowana większość respondentów nie była świadkiem przemocy domowej i nie udzielała bezpośredniej 
pomocy osobie doznającej przemocy lub osobie pokrzywdzonej. Odpowiedziało w ten sposób 72% badanych, 
natomiast 28% ankietowanych deklaruje, że interweniowało w takiej sytuacji

WNIOSKI
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Prezentowany raport jest rezultatem badań i analiz socjologicznych, których nadrzędnym celem była lokalna 
diagnoza zjawiska problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Przerośl i ocena świadomości społecznej 
wobec problemu przemocy. Diagnoza wyżej wymienionych obszarów badawczych służyć ma opracowaniu i 
wdrożeniu optymalnych mechanizmów pomocy. Głównym założeniem niniejszej diagnozy było przedstawienie 
szeregu problemów związanych z występowaniem zjawiska przemocy w Gminie Przerośl oraz problemów 
związanych ze sferą socjalną społeczności lokalnej, a przede wszystkim wskazanie kierunków ich 
rozwiązywania. Określenie i zdiagnozowanie problemów dotyczących przemocy w rodzinie oraz ocena 
świadomości mieszkańców Przerośli wobec występujących przejawów przemocy była możliwa poprzez 
przeprowadzenie kompleksowych badań wśród reprezentatywnej grupy dorosłych mieszkańców gminy 
Przerośl. Przy czym należy pamiętać, że grupa 100 ankietowanych nie upoważnia do uogólniania wyników 
ankiety na całą społeczność gminy. Zbadanie zjawiska przemocy jest dość trudne. Często bowiem ofiary agresji 
nie przyznają się do tego, co może być spowodowane, między innymi, racjonalizacją, usprawiedliwianiem 
sprawców, obwinianiem siebie. Przemoc, zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna, jest zjawiskiem dość 
powszechnym w polskiej społeczności, o czym świadczą wyniki badań ogólnopolskich. Niektórzy respondenci 
jednak przemilczają lub ukrywają zjawisko przemocy w rodzinie, gdyż stanowi ono temat wstydliwy, dlatego 
też uzyskiwane wyniki badania nie odzwierciedlają w pełni skali zjawiska w Gminie Przerośl. W celu 
minimalizowania tych efektów, w badaniu zastosowano pytania dotyczące znajomości przypadków przemocy 
domowej w najbliższym otoczeniu oraz własnej rodzinie, osobistych doświadczeń respondentów z przemocą w 
rodzinie – jako ofiar oraz sprawców. Odpowiedzi uzyskane w badaniu ankietowym tylko wstępnie diagnozują 
problemy zjawiska przemocy występujące w Gminie Przerośl. Badanie dostarcza podstawowych informacji do 
planowania kolejnych działań, których celami są:

Ø Zbudowanie szerokiej koalicji złożonej ze wszystkich partnerów społecznych do udziału w działaniach na 
rzecz rozpoznawania przemocy domowej, powstrzymywaniu jej i ograniczeniu jej skutków.

Ø Zwiększenie świadomości społecznej i widoczności przemocy domowej mieszkańców miasta.

Ø Zwiększenie potencjału instytucji oraz społeczności lokalnej do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

IV. CELE PROGRAMU

Cel główny:

1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci oraz 
zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc.

2. Wzmocnienie wiedzy społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy o zapewnieniu różnorodnych 
form wsparcia socjalnego osobom doświadczającym przemocy oraz zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy 
w rodzinie poprzez działania informacyjno-edukacyjne.

Cele szczegółowe:

1. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie

2. Zapewnienie rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie kompleksowej pomocy

3. Zintegrowanie środowisk oraz zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników jednostek, służb oraz 
organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

V. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Cele 
szczegółowe

Zadania Działania Wskaźniki 
osiągnięcia celu

Realizatorzy Termin 
realizacji

1.Strona 
internetowa, 
plakaty, ulotki

1.Liczba wydanych
ulotek/ plakatów,
zamieszczonych 
informacji

1.Gminny
Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Przerośli

I II kwartał
w latach
2016-2021

1.Podniesienie 
świadomości 
społecznej na 
temat zjawiska 
przemocy w 
rodzinie

Upowszechnianie 
informacji na temat 
przemocy w rodzinie

2. Działania   
informacyjno 
edukacyjne 
mieszkańców gminy

2.Liczba spotkań 
informacyjno- 
edukacyjnych

2. Członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego

III kwartał
w latach 
2016-2021

2.Zapewnienie 
rodzinom, w 
których 
występuje 

Udzielanie 
natychmiastowej 
pomocy
i wsparcia osobom 

Prowadzenie 
wsparcia przez 
wykwalifikowaną 
kadrę, 

Liczba udzielonych 
porad, liczba 
interwencji, liczba 
wypełnionych 

Pracownicy socjalni 
GOPS w Przerośli, 
Policja, Członkowie 
Gminnej

Przez cały 
rok w 
latach 
2016-2021
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doznającym 
przemocy
w rodzinie, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
dzieci oraz osób 
starszych

podejmowanie 
interwencji 
kryzysowej, 
zapewnienie 
schronienia ofiarom 
przemocy lub 
rozpoczęcie 
procedury eksmisji 
sprawcy przemocy, 
rozpoczęcie 
procedury 
niebieskiej karty.

niebieskich kart, 
liczba osób których 
udzielono 
schronienia lub 
liczba eksmisji 
sprawcy,

Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, 
nauczyciele, Służba 
zdrowia, członkowie  
Zespołu 
Interdyscyplinarnego

zjawisko 
przemocy w 
rodzinie 
kompleksowej 
pomocy

Wspieranie działań 
osłonowych pomocy 
społecznej 
zapewniających 
bezpieczeństwo 
socjalne ofiarom 
przemocy domowej

Prowadzenie 
poradnictwa 
socjalnego, oraz 
pracy socjalnej

Ilość udzielonych 
porad

Pracownicy socjalni 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej
w' Przerośli,
Punkt Konsultacyjny
Poradnictwa 
Specjalistycznego dla 
osób z problemami 
opiekuńczo – 
wychowawczymi i 
przemocą w Nowej 
Pawłówce.

Przez cały 
rok w 
latach 
2016-2021

Szkolenia dla 
osób 
realizujących 
zadania w 
zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy oraz 
ochrony ofiar 
przemocy w 
rodzinie

Diagnozowanie 
potrzeb 
szkoleniowych, 
organizacja 
szkoleń/ 
konferencji, 
warsztatów itp. 
Dla 
przedstawicieli 
służb 
podejmujących 
działania na 
rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie

Wyniki z raportu 
diagnozy, liczba 
szkoleń/konferencji, 
seminariów/ 
warsztatów itp., 
liczba uczestników,

Zatrudniona firma 
zewnętrzna,

W zależności od 
zdiagnozowanych 
potrzeb 
przynajmniej raz 
w roku w latach 
2016-2021

3.Zintegrowani
e środowisk 
oraz 
zwiększenie 
kompetencji 
zawodowych 
pracowników 
jednostek, 
służb oraz 
organizacji 
zajmujących 
się 
przeciwdziałan
iem przemocy 
w rodzinie

Uczestnictwo w 
spotkaniach 
ponad gminnych 
kierunkowanych 
na 
przeciwdziałanie 
przemocy w 
rodzinie

Udział w 
spotkaniach o 
zasięgu ponad 
gminnym

Liczba spotkań. Pracownicy socjalni 
Kierownik GOPS 
oraz członkowie 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego

W latach 2016-
2021
w zależności od 
organizowanych 
spotkań ponad 
gminnych.

VI. ADRESACI PROGRAMU

Adresatami programu są mieszkańcy gminy Przerośl, a w szczególności:

1. Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy.

2. Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy.

3. Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami na rzecz pomocy.

VII. REALIZATORZY PROGRAMU

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli.

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce

3. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli
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4. Urząd Gminy w Przerośli

5. Komenda Miejska Policji w Suwałkach – Posterunek Policji w Filipowie

6. Sąd Rejonowy w Suwałkach – Kuratorska Służba Sądowa

7. Ośrodek Zdrowia w Przerośli

8. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Przerośli

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

10. Dom Dziecka w Pawłówce

11. Szkoła Podstawowa w Pawłówce

12. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli

VIII. ANALIZA SWOT

Mocne strony: dobrze przygotowana i stale doskonaląca umiejętności kadra instytucji działających na 
rzecz rodziny; znajomość problemu i dobrze działające służby zajmujące się profilaktyką i wsparciem rodzin 
, dostępność do poradnictwa specjalistycznego  i programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców 
przemocy – w ramach współpracy w PCPR , współpraca międzyinstytucjonalna.

Słabe strony: brak dostępności do całodobowego schronienia dla ofiar przemocy , ograniczone środki 
finansowe.

Szanse: zmiany prawne umożliwiające skuteczniejsze formy niesienia pomocy rodzinom zagrożonym 
przemocą, możliwość podnoszenia kwalifikacji, akceptacja społeczna dla działań podejmowanych na rzecz 
zapobiegania przemocy w rodzinie.

Zagrożenia: negatywne wzorce zachowań społecznych; akceptacja istniejących zachowań, słaba kondycja 
ekonomiczna rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych rodzin oraz problemy alkoholowe 
członków rodzin, niska skuteczność oddziaływań ukierunkowanych na sprawców przemocy w rodzinie.

IX. OKREŚLENIE SPODZIEWANYCH REZULTATÓW

1. Stworzenie sprawnego systemu pomocy rodzinom oraz osobom dotkniętym przemocą.

2. Zwiększenie efektywności prowadzonych działań na rzecz osób dotkniętych zjawiskiem przemocy.

3. Podniesienie jakości świadczonych usług przez jednostki zaangażowane w program.

4. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie  zaangażowania 
społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy,

X. MIEJSCE I CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany będzie na terenie gminy Przerośl w latach 2016-2021. Wdrażanie rozpocznie się po 
jego uchwaleniu, a działania zaplanowane do realizacji będą prowadzone w sposób ciągły.

XI. FINANSE

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie będą środki finansowe z budżetu gminy.

XII. MONITORING

Realizacja programu będzie poddawana systematycznemu monitoringowi. Monitoring programu umożliwi 
wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie bieżących działań 
korygujących. Monitorowanie programu prowadzone będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Przerośli na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów programu. Ostateczne efekty podsumowane 
zostaną po zakończeniu jego realizacji. Realizacja monitorowania programu będzie systematycznie omawiana 
na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego. Przy ocenie realizacji programu będą brane pod uwagę 
następujące wskaźniki:

1. Liczba osób/ rodzin objętych pomocą.

2. Ilość działań profilaktycznych w placówkach oświatowych.
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3. Liczba posiedzeń ZI i grup roboczych.

4. Liczba wdrożonych procedur „Niebieska Karta”.

5. Liczba ofiar przemocy.

6. Liczba osób skierowanych do udziału w programach korekcyjno - edukacyjnych.

7. Liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie.

XIII.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PROGRAMU

Monitoring programu będzie obejmował zbieranie danych dotyczących zrealizowanych zadań w ramach 
w/w programu od podmiotów zaangażowanych w jego realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Przerośli, a następnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Przerośli, co roku przedłoży Wójtowi i 
Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Przerośl.
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