
                                                           Załącznik nr 2 do uchwały 
Nr V/22/2011

z dnia 22 lutego 2011
                                                            Rady Gminy Bejsce

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

na lata 2011- 2012

I.        Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst  jednolity z 2007r.  Dz.U. 

Nr 70,poz. 473 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie ( Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 ze zmianami).

             3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.

                   z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami).

   Wprowadzenie

Według definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, przemoc  to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie 

lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 

1 (członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 

6  czerwca 1997r.  –  Kodeks Karny),  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.

Najczęściej  występujące  formy  przemocy  to:  przemoc  psychiczna, 

ekonomiczna, fizyczna. 



Nadrzędnych  i  długofalowych  celów  polityki  prorodzinnej  państwa  jest 

tworzenie  warunków  do  pełnego  rozwoju  i  prawidłowego  funkcjonowania 

rodziny  oraz  zapobieganie  występowaniu  postaw  i  zachowań  aspołecznych, 

grożących patologiami, w tym przemocą domową.

W tym celu,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  lipca  2005 r.  o  przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180,poz.1493 z późn. zm.) tworzy się gminny 

program  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  na  terenie  gminy  Bejsce. 

Program ten, obejmujący lata 2011-2013, przeznaczony jest dla mieszkańców 

gminy a szczególnie rodzin i osób dotkniętych problemem przemocy, a także 

do  pracowników  instytucji  zobligowanych  do  przeciwdziałania  tym 

negatywnym  zjawiskom.

Cel ogólny programu

Celem  głównym  programu  jest  zwiększenie  skuteczności  działań  na  rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cele szczegółowe:

1.Podejmowanie  działań  profilaktycznych  w  zakresie  przeciwdziałania 

przemocy.

2.  Wsparcie  i  profesjonalna  pomoc  doradcza,  terapeutyczna,  socjalna  – 

oferowana  dzieciom  i  rodzinom  dotkniętym  przemocą.

3.  Zmniejszenie  skali  zjawiska  przemocy.

4.  Ochrona  ofiar  przemocy  w  rodzinie

5. Zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań 

interwencyjnych.

6.  Podnoszenie  świadomości  społecznej  w  zakresie  zjawiska  przemocy  i 

sposobów  radzenia  sobie  z  tym  problemem

7.  Poszerzanie  wiedzy  dotyczącej  zjawiska  przemocy  i  sposobów  tego 

problemu  wśród  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych.

8.  Wspieranie  ofiar  przemocy  w  sytuacjach  kryzysowych.



9. Ograniczenie występowania zachowań agresywnych wśród uczniów (ze 

szczególnym  uwzględnieniem  agresji  słownej).

10. Zapewnienie możliwości profesjonalnego wsparcia dla ofiar i sprawców 

przemocy  (porady  psychologa,  prawnika,  podejmowanie  interwencji  w 

zakresie  przeciwdziałania  przemocy).

11. Usprawnienie współpracy miedzy różnymi instytucjami zajmującymi się 

problemem  przemocy  w  rodzinie.

12. Współpraca z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi

II. System przeciwdziałania przemocy w gminie Bejsce:

Art.6  Ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy 

w rodzinie wskazuje, że:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są 

   realizowane przez organy administracji rządowej i jednostek samorządu 

   terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 

   marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. 

   zm.) lub ustawy z dnia 26 październik 1982 r. o wychowaniu w 

   trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007r. 

   Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), chyba, że przepisy niniejszej 

   ustawy stanowią inaczej.

Do zadań własnych gminy należy w szczególności:

1. tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy   w rodzinie;

2. prowadzenie  poradnictwa  i  interwencji  w  zakresie  przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie;

3. opracowanie  i  realizacja  programów  ochrony  ofiar  przemocy 

w rodzinie;

4. prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.



Podmioty  funkcjonujące  na  terenie  gminy  świadczące  pomoc 

w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie wspólnie z:

1. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    

2. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

3. NZOZ w Bejscach

          4. Posterunkiem Policji w Bejscach

Planuje się rozszerzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla 

ofiar doznających przemocy poprzez zatrudnienie psychologa.

Podstawowe zadania PIK:

- nawiązanie życzliwego kontaktu z klientem,

-  informowanie  o  możliwości  podjęcia  leczenia  w  placówce  leczenia 

odwykowego,

- motywowanie do leczenia,

-  rozpoznawanie  w  trakcie  rozmowy  zjawiska  przemocy  domowej  i 

udzielenie  stosownego  wsparcia  i  informacji  o  możliwościach  jeje 

powstrzymania,

-  uruchomianie  interwencji  w  przypadku  zdiagnozowania  przemocy 

domowej,

Posiadanie  dobrej  orientacji  na  temat  możliwości  i  kompetencji 

poszczególnych  służb  z  terenu  gminy  i  innych  instytucji,  które  mogą 

zaangażować  się  w  profesjonalną  i  systemową  pomoc  dla  klientów 

punktu.



Współpraca:

1.Posterunek Policji w Bejscach

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  

    Bejscach.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach.

4. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5.Sąd Rejonowy w Kazimierzy Wielkiej

6.Prokuratura Rejonowa w Pińczowie

          7.Kuratorzy zawodowi

          8.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kazimierzy Wielkiej

          9.Nauczyciele – wychowawcy

   10.Pedagog szkolny

Podstawowe zadania gminy do realizacji na lata 2011-2012 .

1. Prowadzenie  przez  zespół  interdyscyplinarny  zintegrowanych  i 

skoordynowanych  działań  w  zakresie

przeciwdziałania  przemocy.  Termin  realizacji  -  lata  2011-2012. 

Do  zadań  zespołu  należeć  będą:

a)  diagnozowanie  problemu  przemocy  w  rodzinie,

b)  inicjowanie  interwencji  w  środowisku  dotkniętym  przemocą  w 

rodzinie,

c)  opracowanie  i  realizacja  planu  pomocy  w  indywidualnych 

przypadkach,

d)  rozpowszechnianie  informacji  o  instytucjach  oraz  możliwościach 

udzielania  pomocy  w  środowisku  lokalnym,

e)  inicjowanie  działań  w  stosunku  do  osób  stosujących  przemoc  w 

rodzinie,



f)  monitorowanie  sytuacji  rodzin,  w  których  istnieje  zagrożenie 

wystąpienia  przemocy  oraz  rodzin,  w  których

dochodzi  do  przemocy,

g) prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w 

których  dochodzi  do  przemocy  oraz

efektów tych działań.

2. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy

w rodzinie ( plakaty, ulotki, broszury )

3. Podwyższeniu  umiejętności  kadry  instytucji  zobligowanych  do 

przeciwdziałania  przemocy  poprzez  systematyczne  szkolenia 

przedstawicieli tych służb, oraz organizowanie spotkań mających na celu 

wymianę doświadczeń między pracownikami różnych instytucji

4. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi,

uczestniczenie w naradach, konferencjach, seminariach

5.Rozszerzenie działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

dla ofiar przemocy w rodzinie.

6. Nawiązywanie współpracy z przedstawicielami różnych służb 

i instytucji w celu ułatwienia przepływu informacji niezbędnych

do określenia potrzeb rodziny i przygotowania spójnego planu

pomocy.

7.Monitorowanie prowadzonych działań, które pozwolą na 

systematyczną ocenę efektów.

Realizatorzy

1. Wójt Gminy Bejsce

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Bejscach

3. Komisariat Policji w Bejscach

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach



5. Gminny Ośrodek Zdrowia w Bejscach

6. Sąd Rejonowy w Kazimierzy Wielkiej

7. Prokuratura Rejonowa w Pińczowie

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej

9. Szkoły

Finansowanie programu

Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi,  środki  finansowe  na  realizację  zadań  Gminnego  Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie będą pochodzić z dochodów z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przewidywane  wydatki  na  realizację  niniejszego  programu  zostały  ujęte  w 

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2011r.

     




