
UCHWAŁA NR XXV/267/21 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2021-2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy  z dnia 29 lipca 2005. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie ( t. j. Dz. U. z 2020 r,. poz. 218 ze. zm.) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2021-2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/267/21 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 29 marca 2021 r. 

 
 
 
 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2025 
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„Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą”  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku 

I.  WSTĘP 

Zadaniem państwa jest ochrona rodziny przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, 
a zwłaszcza przed przemocą ze strony osób najbliższych. Rodziny dotknięte przemocą w rodzinie 
pozostają w trudnej sytuacji społecznej, co jest podstawą do udzielenia im szczególnej pomocy. Przemoc 
w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania 
godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe 
traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. W celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie przewidziano szereg zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz postępowania wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie. Zgodnie z zapisem w art. 6 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.218 ze. zm.) oraz innych ustaw do 
zadań własnych gminy należy, w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, w tym: 

- opracowywanie i realizacja 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 

W 2016 roku opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który 
realizowany był w latach 2016-2020. W związku z upływem terminu jego obowiązywania, konieczne 
jest opracowanie nowego programu, który będzie rozwinięciem i kontynuacją programu z ubiegłych 
lat. Działania będą obejmować lata 2021-2025, w miarę potrzeb i sytuacji społecznych mogą ulegać 
zmianom i udoskonaleniom. 

II.  PODSTAWA PRAWNA  

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z ze zm.), 

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359), 

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 ze 
zm.), 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze 
zm.), 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 
wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245), 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 78, poz. 483 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r,. 
poz. 821 ze zm.), 

Nadto, niniejszy Program uwzględnia obszary, kierunki i działania określone w uchwale nr 16 Rady 
Ministrów z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na rok 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz. 235). 
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III.  TEORETYCZNE PODSTAWY ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 

Pierwszą definicją pojęcia przemocy w rodzinie, w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
polskiego, możemy znaleźć w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.). Ustawa określa, że przemoc w rodzinie to 
jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste członków rodziny - osób najbliższych i 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 cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą. 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system 
wartości, poglądy i styl życia. 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. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, 
jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych 
o dużej szkodliwości społecznej. Prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, 
tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy 
zabójstw. Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko 
marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych 
statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. 
Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach 
przeciwko mieniu i życiu. 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. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem 
jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny. 

Definicja przemocy zawiera cztery podstawowe kryteria, na podstawie których, najczęściej rozpoznaje 
się przemoc w rodzinie są to: 

-  intencjonalność – jest zamierzonym działaniem ukierunkowanym na ofiarę i ma na celu kontrolowanie 
jej i podporządkowanie; zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu 

-  dysproporcja sił – brak równowagi sił w rodzinie jedna osoba jest zdecydowanie silniejsza od 
pozostałych osób i mając tego świadomość wykorzystuje swoją przewagę  

-  naruszanie godności i praw – osoba stosująca przemoc narusza godność innych osób, poprzez np. 
poniżanie, wyśmiewanie, ośmieszanie 

-  powodowanie cierpienia i szkód – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, 
doświadczenie bólu, cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.  
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Zazwyczaj, jeżeli ktoś raz dopuścił się przemocy wobec bliskich osób, może zastosować ją po raz 

kolejny. Osoby zajmujące się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie obserwują, że 
przemoc kształtuje się w oparciu o charakterystyczny schemat, który określa się mianem cyklu 
przemocy. Amerykańska psycholog Leonora E. Walker badając kobiety doznające przemocy 
w rodzinie opisała pewne cyklicznie pojawiające się w ich związkach zdarzenia. 

Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy: 
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Przemoc nie dotyka tylko rodziny. Jest to zjawisko społeczne o szerokim kontekście, występuje 

również jako: 

- przemoc w grupach rówieśniczych, w szkołach, internatach itp. 

- przemoc na ulicy, na stadionach, 

- przemoc w środkach masowego przekazu, 

- przemoc związana z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, 

- przemoc w państwach źle rządzonych, z dyktaturą itp. 

- przemoc międzynarodowa 

Wspólną cechą tych wszystkich zjawisk jest chęć podporządkowania sobie, wykorzystywania 
słabszej strony przez silniejszą. 

Polskie prawo bardzo wyraźnie wskazuje, że krzywdzenie członków rodziny jest przestępstwem 
i jak każde podlega karze. Każda osoba doznająca krzywdy ma prawo do ochrony, a przede wszystkim 
do powstrzymania i przerwania pomocy. Przemoc jako przestępstwo przeciwko osobom bliskim 
ścigana jest prawem, zapisanym w artykułach kodeksu karnego. 

IV.  ANALIZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PORĘBA 

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Poręba została przeprowadzona w oparciu 
o posiadane dane i statystyki. Gmina Poręba liczy na dzień 31.12.2020r. 8271 mieszkańców w tym 
1332 dzieci i młodzieży do lat 18, dorosłych 6939. Ze statystyk policyjnych wynika, że na terenie Poręby 
w roku 2020 przeprowadzonych zostało 118 interwencji domowych. W latach 2016 - 2020 do 
Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło łącznie 86 formularzy „Niebieskich Kart”. 
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Lata Liczba założonych Niebieskich Kart  

2016 21 

2017 15 

2018 17 

2019 20 

2020 13 

SUMA 86 

Z powyższej tabeli wynika, że w 2016 i 2019 roku sporządzono najwięcej Niebieskich Kart. Od 
ubiegłego roku tj. 2020 widoczny jest spadek, co może być wynikiem zwiększenia świadomości osób 
doświadczających przemocy. Osoby te wcześniej podejmują działania i zwracają się o pomoc. 

Problem przemocy w rodzinie w latach 2016-2020 występował w 86 rodzinach, w których zamieszkuje 
283 osoby, co stanowi ok. 3,5% ogólnej liczby osób zameldowanych na terenie gminy Poręba na koniec 
2020 roku (8271 osoby). Można stwierdzić, że skala zjawiska przemocy na terenie Gminy Poręba nie jest 
wysoka, ale nie jest znana skala ukrytej przemocy, czyli takiej, gdzie ofiary przemocy jeszcze 
nie zdecydowały się ujawnić „swojego problemu”. 

Niebieskie Karty najczęściej sporządza Policja, gdyż to ona jest pierwszą instytucją reagującą na przemoc 
w rodzinie i wszczynającą procedurę Niebieskie Karty. Następnie o zaistniałej sytuacji informowany jest 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu 
Interdyscyplinarnego i powołuje grupy robocze. 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego przez 
Burmistrza Miasta Poręba, wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych. 

Grupy Robocze podczas rozeznawania sytuacji rodzin, w których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” 
podejmują szereg działań i są to m.in. motywowanie do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych 
(osoby stosujące przemoc), motywowanie do podjęcia terapii małżeńskiej lub rodzinnej, wnioski do Sądu 
w celu rozeznania sytuacji przez kuratora, przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, monitoring rodziny 
przez dzielnicowego oraz pracownika socjalnego, kierowanie osób, które nadużywają alkoholu na spotkania 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz motywowanie do podjęcia terapii 
uzależnień, przeprowadzanie rozmów motywująco – wspierających, przeprowadzanie rozmów informacyjno 
– pouczających. Osoby doświadczające przemocy nie są pozostawione same sobie, otrzymują niezbędną 
pomoc i wsparcie od instytucji do tego uprawnionych. 

Poniższa tabela oraz wykres obrazują skalę występowania problemu alkoholowego w rodzinach, gdzie 
została założona procedura „Niebieskiej Karty”. 

Lata  Liczba rodzin z założoną 
niebieską kartą  

W tym z problemem 
alkoholowym  

2016 21 19 
2017 15 14 
2018 17 15 
2019 20 18 
2020 13 9 
SUMA 86 75 

Tabela. Problem alkoholowy w rodzinach dotkniętych przemocą 
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Z powyższych danych wynika, że problem alkoholowy w rodzinach uwikłanych w przemoc występuje 

w 87 % rodzin.  

Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku rozpatrzyła 28 wniosków – zgłoszeń osób uzależnionych.   I tak spośród 
28 osób 15 osób zostało zmotywowanych do poprawy swojej sytuacji i są one pod stałym monitoringiem 
Komendy Powiatowej Policji, MOPS oraz kuratorów sądowych. 2 osoby podjęły leczenie alkoholowe 
w formie leczenia stacjonarnego oraz leczenie ambulatoryjne- wszycie tabletki. 1 osoba postanowieniem 
Sądu została skierowane na przymusowe leczenie alkoholowe. 

W przypadku 9 wniosków trwa kontynuacja postępowania. 

W 2020 roku 67 osób korzystało z pomocy Punktu Konsultacyjnego z tego 7osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie. 

W szkołach na terenie gminy Poręba występują akty przemocy fizycznej i psychicznej. Przemoc fizyczna 
to kopanie, szarpanie, popychanie. Przemoc psychiczna wyrażała się wyśmiewaniem, wyzwiskami, 
poniżaniem. 

Trudno jest w sposób jednoznaczny określić skalę zjawiska przemocy na terenie Gminy Poręba 
w związku z występowaniem przemocy ukrytej, czyli toczącej się w rodzinie, w szkole, ale nie ujętej 
w statystykach z powodu braku wiedzy na ten temat, jednak problemu przemocy nigdy nie należy 
bagatelizować. 

V.  ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności                    
w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej utworzonej przez zespół. Zadaniem 
zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji 
pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności 
poprzez: 

- diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

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

- inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, 

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

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. 
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Do zadań grupy roboczej należy, w szczególności: 

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, 

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem 
przemocy, 

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów 
tych działań. 

Pracownicy socjalni są członkami zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych.                       
W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie 
pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe wspólnie z funkcjonariuszem Policji,                 
a także lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką ma prawo podjąć decyzję                  
o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, 
w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej. Pracownik socjalny 
ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego o tym fakcie, nie później jednak niż 
w ciągu 24 godzin. W latach 2016-2020 nie było konieczności podejmowania wyżej wymienionych 
działań. 

VI.  CELE PROGRAMU  

Cel główny 

Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska 
w gminie Poręba. 

Cele szczegółowe 

1) diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Poręba, 

2) zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym: 

- organizacja poradnictwa psychologicznego – utworzenie punktu poradnictwa psychologicznego dla 
rodzin i osób dotkniętych przemocą w tym dzieci i młodzieży, 

- organizacja poradnictwa prawnego, 

- organizacja poradnictwa w zakresie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych         
i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy, metod i kompetencji rodziców       
i opiekunów w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz w stosunku do grup ryzyka, 

- praca socjalna, 

- edukowanie ofiar w zakresie przysługujących im praw, 

- pomoc dzieciom w związku z występowaniem przemocy w rodzinie, 

- utworzenie dyżurów informacyjno-konsultacyjnych dla osób doznających przemocy w rodzinie, 

- nawiązywanie, rozwijanie i wzmacnianie działalności z instytucjami rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

3) zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, w tym: 

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

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

- monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą, 

- realizacja form pomocy terapeutycznych i pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, 
socjalnej, rodzinnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym w uzasadnionych przypadkach 
działania na rzecz reintegracji rodzin 

4) podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą                       
w rodzinie, w tym: 
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- organizowanie akcji i kampanii informacyjnych, które: obalają stereotypy na temat przemocy                          
w rodzinie, usprawiedliwiające jej stosowanie; opisują mechanizmy przemocy w rodzinie oraz 
jednoznacznie wskazują na ich społeczną szkodliwość i społeczno-kulturowe uwarunkowania; 
promują metody wychowawcze bez użycia przemocy i informują o zakazie stosowania kar cielesnych 
wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę; 
promują działania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym ochronę i pomoc dla osób 
doznających przemocy oraz interwencję wobec osób stosujących przemoc, 

- rozpowszechnianie ulotek, informatorów, 

- upowszechnianie informacji o placówkach pomocowych i programach profilaktycznych 
realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także informacji w zakresie 
możliwości i form uzyskania między innymi pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej, 
rodzinnej           i medycznej, 

- podjęcie współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi na terenie Gminy Poręba, w celu 
wprowadzenia elementów informacji i edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach 
działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk 
przedmałżeńskich, 

- podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów edukacji na 
temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania projektów prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe, 

- prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie 
zagrożonych, 

- budowanie wrażliwości społeczeństwa na zjawisko występowania przemocy w otoczeniu 

- wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi przemocy    
w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc, m.in. superwizji, coachingu, doradztwa, grup wsparcia, 

5) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane                                
z przemocą w rodzinie oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, w tym: 

- organizowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tworzeniu planu pomocy, 
interwencji, współpracy interdyscyplinarnej, 

- uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje oraz zapewnienie osobom 
zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dostępu do literatury, 

- prowadzenie w placówkach oświaty kampanii, konkursów, zajęć edukacyjnych mających na celu 
podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z przemocą, 

- prowadzenie edukacji wśród dzieci w zakresie radzenia sobie ze stresem i agresją własną i innych, 

6) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie, w tym: 

- organizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

- motywowanie osób stosujących przemoc do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych, 
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Wyżej wymienione cele będą realizowane przy pomocy działań o charakterze: 

-  profilaktycznym – promowanie, propagowanie zachowań alternatywnych wobec przemocy, 
nowatorskich i systemowych rozwiązań,  

-  edukacyjnym – upowszechnianie wiedzy na temat przemocy i jej negatywnych skutków, 
kształtowanie właściwych postaw, w tym brak akceptacji dla przemocy, 

-  pomocowym – specjalistyczne poradnictwo, działania profilaktyczno-terapeutyczne, korekcyjno-
edukacyjne, informowanie o miejscach i możliwościach udzielenia pomocy,  

-  wspierającym – wsparcie merytoryczne i praktyczne służb pomocowych, wzmacnianie                 
i aktywizowanie instytucji i organizacji, współpraca i wymiana doświadczeń oraz informacji.  

VII.  ADRESACI PROGRAMU  

Program skierowany jest do: 

mieszkańców gminy, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie, 

osób stosujących przemoc w rodzinie, 

świadków przemocy w rodzinie, 

osób/instytucji zajmujących się profesjonalnie udzielaniem wsparcia społecznego. 

Przewidywane efekty realizacji programu Realizując działania zawarte w Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 planuje się 
osiągnąć następujące efekty: 

• stworzenie zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
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• zwiększenie skuteczności działań oraz zwiększenie wiedzy instytucji zajmujących się przemocą 
w rodzinie na temat zjawiska przemocy – diagnoza rzeczywistego rozmiaru zjawiska na terenie Gminy 
Poręba, 

• zmniejszenie poczucia bezradności ofiar przemocy, 

• ograniczenie zjawiska przemocy oraz poprawy kondycji rodzin mieszkających na terenie gminy 
Poręba, 

• świadczenie kompleksowej pomocy dla osób doświadczających przemocy oraz świadków przemocy 
w rodzinie, 

• zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy, jak i poradnictwa specjalistycznego zarówno dla 
osób doznających przemocy w rodzinie, jak i dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

• zmiana postaw mieszkańców Gminy Poręba wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

VIII.  FINANSOWANIE PROGRAMU  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                           
w Rodzinie na lata 2021-2025 finansowany będzie ze środków własnych Gminy. Może być również 
finansowany z dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych dostępnych źródeł. 

IX.  MIEJSCE I CZAS REALIZACJI PROGRAMU  

Program będzie realizowany na terenie gminy Poręba w latach 2021-2025.                                      
Działania zaplanowane do realizacji będą wprowadzane w formie ciągłej. 

X.  REALIZATORZY PROGRAMU  

1) Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie. 

3) Komisariat Policji w Porębie, 

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

5) Placówki oświatowe, 

6) Służba zdrowia, 

7) Świetlica Środowiskowa 

XI.  MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU  

Podmiotem odpowiedzialnym za monitoring i ewaluację programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Porębie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. Monitoring umożliwi analizę w realizacji podejmowanych działań oraz pozwoli na ocenę 
skuteczności podejmowanych działań. Niniejsze informacje umożliwią szersze rozeznanie potrzeb 
jednocześnie wskazując kierunek na rozwijanie programów w przyszłości. Monitoring odbywać się 
będzie w oparciu o sprawozdawczość jego realizatorów. 

Podstawowe cele ewaluacji Programu to: 

udoskonalanie podejmowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy 

informacja o efektach wdrażania Programu oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z jego 
realizacją, 

pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie Programu wśród wszystkich zainteresowanych jego 
funkcjonowaniem i efektami.
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Uzasadnienie

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Poręba na lata 2021 – 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, określa
sposób realizacji zadań własnych gminy, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie bowiem z tym przepisem, do zadań własnych gminy
należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między
innymi opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie.

W Programie na lata 2021 – 2025 przewidziano kontynuację zadań realizowanych w latach 2016 – 2020,
jak też uwzględniono obszary, kierunki i działania określone w uchwale nr 16 Rady Ministrów z dnia
01 lutego 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok
2021 (M.P. z 2021 r., poz. 235).
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