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UCHWAŁA NR 88/XVI/11
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2012 - 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Szczuczynie. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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Załącznik  do Uchwały Nr 88/XVI/11  

Rady Miejskiej w Szczuczynie  

z dnia 22 grudnia 2011 r. 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA2012-2017 

I. Założenia ogólne. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie określa 
zadania własne gminy wynikające z: 

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 
z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), 

- Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do obowiązków 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. 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, 
styl życia. Ważną role 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 wewnątrz rodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły a zachowania 
poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi. 

Przyczyną ale także skutkiem dezorganizacji jest przemoc. 

Przemoc w rodzinie zwana także przemocą domowa stanowi naruszenie podstawowych praw człowieka 
i jest kwalifikowana jako przestępstwo. Jest to umyślna forma działania lub zaniechania, które może wystąpić 
jednorazowo albo się powtarzać, naruszająca prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób 
wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Przemoc zawsze narusza określone dobra osobiste (godność, 
nietykalność cielesną) lub prawne danej osoby oraz powoduje cierpienie i określone szkody na zdrowiu 
fizycznym lub psychicznym. 

Przemoc w rodzinie jest trudna do zdiagnozowania, często ukryta za zamkniętymidrzwiami jest wręcz nie do 
rozpoznania. Należy do doświadczeń traumatycznych, prowadzi do poważnych i długotrwałych problemów 
ujawniających się często dopiero w życiu dorosłym jako konsekwencje doświadczanej przemocy 
w dzieciństwie. 

Na terenie Gminy Szczuczyn przemoc w rodzinie występuje najczęściej w rodzinach najuboższych, 
jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami na członka rodziny, biedą, a także małą świadomością 
społeczną. Zjawisko przemocy możemy oszacować między innymi dzięki procedurze „Niebieskiej karty”. 
W 2011 roku policja wszczęła 22 procedur „ Niebieskich Kart”. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczuczynie przeprowadzili 9 interwencji w zakresie udzielenia pomocy ofiarom i sprawcom 
przemocy. Z danych udostępnionych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii wynika, że w 2011 roku wpłynęło 25 wniosków o skierowanie na przymusowe 
leczenie odwykowe m.in. także sprawców przemocy. 
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W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia skali zjawiska 
przemocy oraz pogłębianie społecznej świadomości tworzy się lokalny system przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, w skład którego m.in. wchodzi Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie . 

II. Adresaci programu. 

Program adresowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Szczuczyn. 

III. Podmioty funkcjonujące na Terenie Gminy Szczuczyn świadczące pomoc w przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Punkt Konsultacyjny. 

4. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

5. Posterunek Policji. 

6. Szkoły działające na terenie Gminy. 

7. Straż Pożarna. 

8. Urząd Miejski w Szczuczynie. 

IV. Współpraca 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie. 

2. Sąd Rejonowy w Grajewie. 

3. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Łomży. 

4. Kuratorzy zawodowi. 

5. Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy pracujący w szkołach. 

6. Lekarze i pielęgniarki. 

7. Pracownicy socjalni. 

8. Policja. 

V. Założenia do programu 

Cel realizacji programu: 

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy. 

3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc. 

Cel pośredni programu: 

1. Zmiana postaw mieszkańców Miasta i Gminy Szczuczyn wobec przemocy w rodzinie. 

2. Wzrost przeszkolonych osób z zakresu udzielania pomocy rodzinom, u których występuje zjawisko 
przemocy. 

3. Spadek liczby sprawców przemocy a także rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie. 

4. Stała edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury, imprezy lokalne itp. 

5. Wzrost a potem spadek liczby osób zgłaszających się o pomoc do placówek służby zdrowia, pomocy 
społecznej, policji, Punktu Konsultacyjnego. 

Strategie i metody działania: 

1. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

2. Ochrona ofiar przemocy poprzez wsparcie: medyczne, prawne, psychologiczne i socjalne. 
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3. Budowanie skuteczności form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 

4. Zamieszczenie na tablicach informacyjnych, na lokalnej stronie internetowej informacji o możliwościach 
i miejscach uzyskania pomocy. 

5. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup zawodowych realizujących 
zadania przemocy w rodzinie. 

6. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie. 

VI. Podstawowe zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie: 

Zadanie 1 

Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Sposób realizacji: 

1. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie: 

- utworzenie gablot informacyjnych w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Miasta i Gminy 
Szczuczyn zawierających informacje o lokalnym systemie wsparcia osób dotkniętych przemocą, 

- rozpowszechnienie broszur, ulotek dotyczących zjawiska przemocy, 

- rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych, 

- udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających 
się z problematyką przemocy w rodzinie – udział w specjalistycznych szkoleniach oraz organizacja szkoleń 
dla osób zainteresowanych możliwością podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

3. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi i placówkami, uczestniczenie w konferencjach, 
naradach, seminariach, orientacja w działaniach ogólnopolskich. 

4. Współpraca pomiędzy pracownikami służb, instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, w tym między innymi: wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, oświaty, 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - praca Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Zadanie 2 

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Sposób realizacji: 

1. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i rodzin z problemem przemocy w rodzinie przez pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w zakresie udzielania 
specjalistycznej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. 

Zadanie 3 

Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Sposób realizacji: 

1. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez udzielanie profesjonalnej 
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

2. Wdrażanie procedury ”Niebieska Karta”, poprzez: 

- organizowanie cyklicznych szkoleń, narad, konferencji nt. procedury „Niebieskiej Karty” i zjawiska przemocy 
w rodzinie, 

- przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjno-edukacyjnych nt. infrastruktury placówek pomocowych 
(informatory, ulotki, plakaty), 

- prowadzenie działalności informacyjnej nt. procedury „Niebieskiej Karty”. 
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3. Prowadzenie działań terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie przy współpracy innych organizacji, 
instytucji. 

4. Opracowanie i udostępnianie materiałów informacyjnych o instytucjach, udzielających pomocy w sytuacjach 
doświadczania przemocy w rodzinie. 

5. Wspomaganie działalności instytucji, kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszeńi osób fizycznych 
realizujących zdania w zakresie pomocy ofiarom przemocy. 

6. Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania czasu, w szczególności dla dziecii młodzieży poprzez 
programy profilaktyczne. 

VII. Realizatorzy 

Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie przy współpracy z: 

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Szkołami, 

- Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szczuczynie, 

- Policją, 

- Sądem Rejonowym, 

- organizacjami pozarządowymi i Kościołem katolickim. 

VIII. Oczekiwane efekty programu: 

- systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 

- stworzenie sprawnego systemu pomocy rodzinom oraz osobom dotkniętych przemocą, 

- zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie poprzez podniesienie aktywności społecznej 
na rzecz przeciwdziałania przemocy, 

- podwyższenie kompetencji osób zaangażowanych w problematykę przemocy w rodzinie, 

- podniesienie jakości świadczonej pomocy przez jednostki zaangażowane w program, 

- zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie a także zwiększenie skuteczności 
oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie, 

- zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. 

IX. Finansowanie 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będą środki finansowe z  budżetu Gminy Szczuczyn. 
Na realizację wyżej omówionego programu w 2012 roku przeznacza się kwotę 1.000 zł. 
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IX. Monitoring, ewaluacja, sprawozdawczość programu. 

Realizacja programu będzie poddawana systematycznemu monitoringowi, który będzie polegał na zbieraniu 
danych dotyczących zrealizowanych zadań, ocenie ich skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących. 
Uzyskane informacje pozwolą na planowanie działań i rozwijanie programu w przyszłości. 

Ocenę realizacji poszczególnych działań programu dokonywać będzie Rada Miejska w Szczuczynie 
po przedłożeniu sprawozdania z realizacji programu przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczuczynie do 31 marca następnego roku po roku sprawozdawczym. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald


