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z dnia  28 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IV.47.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na lata 2019-2022

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.1) )  w związku z art. 6. ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na lata 2019-2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1) Zm. 1000, 1349, 1432 i 2500
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Załącznik do uchwały Nr IV.    .2019

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 8 lutego 2019 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY RODZINIE I OCHRONY OFIAR 
PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY BIAŁA NA LATA 2019-2022

I. Wstęp

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnie występującym w naszym społeczeństwie. Niestety wciąż 
jeszcze pozostającym w „czterech ścianach domów”. Dotyka rodziny o różnym statusie społecznym, a nie jak 
dotychczas sądzono, tylko tzw. „margines społeczny”. Nie tylko alkoholik jest sprawcą przemocy, coraz częściej 
osoby dobrze wykształcone, majętne, zajmujące prestiżowe stanowiska, lubiane i szanowane przez innych zadają 
ból i cierpienie swoim najbliższym.

Przemoc w rodzinie jest jednym z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodzin rozumianych jako instytucja, 
podlegająca ochronie i opiece państwa, jak i dla ich poszczególnych członków.

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił, działanie przeciw członkowi rodziny, 
naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Działanie to naraża osoby dotknięte przemocą 
na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne. 
Podstawowym aktem prawnym, regulującym zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie jest ustawa  z dnia 25 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie  (Dz. U. z 2015r. Dz.U.2015.1390).

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.

To rodzina określa cele i wartości, do których dążą dzieci, a także wywiera istotny wpływ na zachowanie się 
jednostek zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz rodziny. Rodzina jako wspólnota rodziców, dzieci i krewnych, 
stanowi pierwsze i podstawowe miejsce doświadczenia współżycia z ludźmi.

W domu powinniśmy się czuć bezpiecznie. Dom ma być miejscem, w którym jesteśmy kochani, chronieni, gdzie 
odzyskujemy siły po dniu pracy lub nauki. Jednak dla wielu ludzi dom nie jest spokojną przystanią, jest 
niebezpiecznym miejscem, gdzie regularnie doznają cierpień fizycznych  i emocjonalnych, gdzie są również 
wykorzystywani seksualnie. Przemoc najczęściej kojarzy się ludziom z biciem, popychaniem, kopaniem, 
zmuszaniem człowieka do upokarzających czynności, stosowaniem broni lub gwałtem. Przemocą jest także 
poniżanie człowieka, oczernianie go przed innymi, wyzwania i rzucanie obelg, obrażanie jego poczucia własnej 
wartości, ograniczenie jego swobody w sposób przekraczający normy moralne i obyczajowe.

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.

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.
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Rodzaje przemocy:

- Przemoc fizyczna - jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej 
zdrowia lub pozbawienie ją życia.

- Przemoc seksualna - to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub 
zdeprecjonowania jej seksualności.

- Przemoc psychiczna - to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, 
wzbudzanie w niej strachu.

- Przemoc ekonomiczna - to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od 
sprawcy.

- Zaniedbanie – to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Przemoc jest przestępstwem. W zależności od tego, czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, 
jest ścigana z artykułów Kodeksu karnego. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako 
przestępstwo znęcania się nad rodziną z art. 207 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r.    Nr 88, poz. 553 z późn. zm).

Artykuł 207 Kodeksu karnego stanowi:

„§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub 
przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan 
psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

§ 2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat”.

Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale także do 
zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega ona samą siebie, sprawcę oraz innych ludzi. 
Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga niezwłocznego podjęcia działań zawartych  w niniejszym  
Programie.

II. Założenia i podstawa prawna działania

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 
Biała to dokument, którego zadaniem jest  wprowadzenie w życie  działań mających  na celu udzielanie pomocy 
ofiarom przemocy rodzinnej, a także podejmowanie odpowiednich działań wobec  sprawców przemocy oraz  
zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zjawisko przemocy w rodzinie.

Program wyznacza również  główne kierunki działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w celu skutecznego reagowania na to zjawisko.

Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla Gminy Biała wynika nie tylko z przesłanek formalnych 
(ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które nakładają na Gminę 
obowiązek opracowania i realizowania Programu), ale również z odczuwalnych, negatywnych zjawisk społecznych 
na terenie Gminy. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to dokument, którego zadaniem jest 
wprowadzenie w życie działań mających na celu udzielanie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej  a także 
podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców przemocy oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na 
zjawisko przemocy w rodzinie. Program wyznacza główne kierunki działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie w celu skutecznego reagowania na ten problem.

Program skierowany jest do:

a) ofiar przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonków lub partnerów, osób starszych, niepełnosprawnych

b) sprawców przemocy w rodzinie,

c) świadków przemocy w rodzinie

Program ma charakter długofalowy. Działania Programu obejmują lata 2019-2022. W miarę potrzeb   i sytuacji 
społecznej zadania Programu mogą ulegać zmianom i udoskonaleniom. Program jest rozwinięciem założeń 
zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała oraz Gminnym Programem 
Wspierania  Rodziny.
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Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015 poz. 1390)

- ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

- alkoholizmowi (Dz.U.2018 poz 2137 t.j.)

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018 
poz. 998 t.j),

- ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 1508 ze zm.)

Program jest skorelowany z następującymi Programami:

- Krajowym  Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

- Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy.

- Gminnym Programem Profilaktyki Alkoholowej.

- Gminnym Programem Wspierania Rodziny

Głównym założeniem Gminnego Programu jest stworzenie systemu zintegrowanych działań we współpracy ze 
wszystkimi Podmiotami działającymi na terenie Gminy Biała w zakresie i na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie i ochrony ofiar  przemocy. Program będzie łączył zasoby kadrowe, rzeczowe, wiedzę, kompetencje, 
umiejętności  i doświadczenia takich Podmiotów jak: Urząd Miejski  w Białej, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Białej, Posterunek Policji w Białej, placówki oświatowe, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
parafie, stowarzyszenia, placówki służby zdrowia, Stacji Opieki Caritas inne organizacje pozarządowe, 
W sytuacjach wymagających interwencji kryzysowej koordynacją działań zajmować się będzie Zespół 
Interdyscyplinarny, w którym przedstawiciele Podmiotów realizujących Program zdiagnozują sytuację rodziny 
wymagającej pomocy, ustalą plan działań i wyznaczą jego wykonawców (w tym powołają grupy robocze).

Program opierać się będzie w głównej mierze na profilaktycznym przeciwdziałaniu przemocy, poprzez:

- monitorowanie środowisk,

- bieżącą pracę socjalną,

- wczesne rozpoznanie zagrożeń,

- zdiagnozowanie przyczyn,

- ustalenie planu zaradczego.

Istotną rolą podejmowanych w Programie działań będą szeroko prowadzone kampanie informacyjne, programy 
edukacyjne, poradnictwo i doradztwo.

Te wszystkie elementy Gminnego Programu pomogą zmienić funkcjonujące nadal w świadomości wielu osób 
błędne wyobrażenie o skali zjawiska, jego skutkach społecznych, przyczynach i potrzebie stanowczego 
przeciwstawiania się tego typu problemom. Zmiana mentalności społecznej wspomoże działania mające na celu 
zmniejszenie skali przemocy, zapewnienie bezpieczeństwa jej ofiarom, przełamie obojętność wobec niej i pomoże 
w powszechnym napiętnowaniu tego zjawiska i jego sprawców.

III. Skala i diagnoza lokalna zjawiska przemocy

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie diagnozy problemu 
przemocy w rodzinie. Przeprowadzona diagnoza oraz monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie, w ramach 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie spowodowały konieczność zmian ukierunkowanych 
na:

1) rozwój profilaktyki jako formy działań zapobiegających zjawisku przemocy w rodzinie;

2) zmianę świadomości społeczeństwa;

3) skuteczną ochronę ofiar przemocy, w tym w szczególności dzieci;

4) stworzenie mechanizmów ułatwiających izolację sprawców od ofiar;

5) zmianę postaw osób stosujących przemoc w rodzinie przez poddanie ich oddziaływaniom korekcyjno – 
edukacyjnym
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Diagnozę problemu przemocy sporządzono w oparciu o informacje i dane pochodzące z Posterunku Policji 
w Białej,  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej, Sądu Rejonowego w Prudniku, 
Puntu Konsultacyjnego w Białej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku, gminnych placówek szkolnych, 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, Zespołu Interdyscyplinarnego w Białej.

Ze statystyk policyjnych wynika, że na terenie gminy w roku 2017 przeprowadzonych zostało 40 interwencji 
domowych w tym 10 o znamionach przemocy a w 2018 interwencji domowych odnotowano 16. Sprawcy 
przemocy działali głównie pod wpływem alkoholu. Dane te wiążą się  też z danymi Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2018 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych odnotowała problem przemocy w 8 środowiskach rodzinnych. Do Komisji wpłynęło 8 wniosków 
w tym 1 wniosek złożył  Zespół Interdyscyplinarny w Białej o objęcie leczeniem osób nadużywających alkoholu. 
Spośród nich  o zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu, Komisja  skierowała 5 spraw do Sądu 
Rejonowego w Prudniku. Zwykle problemom nadużywania alkoholu towarzyszy występowanie przemocy. Jak 
wynika z informacji  uzyskanych z Sądu Rejonowego w Prudniku, Kuratorzy sądowi sprawują nadzór nad 
19 rodzinami dotkniętymi problemem przemocy w gminie Biała. W ramach funkcjonującego Punktu 
Konsultacyjnego w Białej w 2018 roku udzielono 55 porad 12 osobom z problemem alkoholowym oraz 21 porad 
7 osobom będących członkami tych rodzin. Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku ze wsparcia 
skorzystało 31 rodzin z terenu gminy Biała. Powodem wsparcia tych rodzin była przemoc w rodzinie oraz pomoc 
osobom będącym w kryzysie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku udzielał również wsparcia socjalno – 
rzeczowego, przekazywał materiały profilaktyczne do instytucji z terenu Gminy Biała, wszczął procedurę 
1 Niebieskiej Karty i uczestniczył w posiedzeniach grup roboczych.

Na podstawie informacji otrzymanych ze Szkół ustalono, że wśród uczniów podczas przerw lekcyjnych   
zdarzają się akty agresji – są to jednak sporadyczne przypadki niegroźnej agresji fizycznej oraz werbalnej. 
Pedagodzy szkolni ani wychowawcy nie posiadają dowodów na dzień dzisiejszy by rodzice stosowali wobec dzieci 
przemoc fizyczną, natomiast zauważalne są zaniedbania opiekuńczo - wychowawcze, które są zgłaszane do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej i Sądu Rejonowego w Prudniku. W 2018 roku Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Białej objął pomocą 177 rodzin w tym 26 z problemem alkoholowym. Pracownicy socjalni 
zaobserwowali, że zjawisko przemocy najczęściej łączy się z problemem alkoholizmu ale również  bezrobocia, 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, brakiem odpowiednich form spędzania czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży, stanem zdrowia oraz innymi dysfunkcjami. W 2018 roku pracownicy socjalni Ośrodka 
przeprowadzili 19 interwencji socjalnych z powodu wystąpienia przemocy w rodzinie. Z obserwacji pracowników 
socjalnych oraz na podstawie analizy dokumentów a także biorąc pod uwagę powody przyznawania pomocy 
wynika że skala występowania zjawiska przemocy na przełomie ostatnich lat stale rośnie. Realizując zadania 
w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałania przemocy Ośrodek stale współpracuje z Policją, Sądem, 
Kuratorami Sądowymi, Stacją Opieki Caritas, pedagogami, wszystkich placówek szkolnych, placówkami służby 
zdrowia,  sektorem pozarządowym, Kościołami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i innymi instytucjami. Współpraca dotyczy poradnictwa, interwencji, wzajemnego wsparcia oraz uzupełniania 
podejmowanych działań, a także bieżącego diagnozowania  i monitorowania problemu w środowiskach. Z ustaleń 
pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej wynika, że zjawisko przemocy jest nadal zatajone 
przez ofiary lub też bagatelizowane zarówno przez rodziny jak  i środowisko.  Rodziny dotknięte przemocą są 
bardzo  niechętne do rozpoczęcia procedury „Niebieska Karta”. Statystyki nie oddają zatem powagi problemu,   
Najczęściej ofiarami przemocy są kobiety,  które z uwagi na strach przed sprawcą ukrywają występowanie 
problemu. Również przepisy prawa nie do końca ułatwiają właściwe i skuteczne działanie instytucji i organizacji  
w walce z tym zjawiskiem.

Dane Zespołu Interdyscyplinarnego za okres od 2016 roku na dzień 31.XII 2018 dotyczące procedury 
„Niebieskie Karty” przedstawia poniższa tabela

LICZBA NIEBIESKICH KARTL.p Liczba Niebieskich Kart –A
założonych  przez przedstawicieli 

podmiotów wszczynających procedurę:
2016 2017 2018

1 Policja 9 10 16
2 Pomoc Społeczna 2 1 1
3 Oświaty 0 2 1
4 GKRPA 0 0 0
5 Ochrony zdrowia 0 0 0

Razem 11 13 18
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Żródło: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała

Wykres . Liczba Niebieskich Kart w Gminie Biała w lata 2003-2017

Źródło: Posterunek Policji  w Białej, Zespół Interdyscyplinarny w Białej

Wykres . Liczba Niebieskich Kart w poszczególnych miejscowościach w Gminie Biała w lata 2003-2017

Źródło: Źródło: Posterunek Policji w Białe, Zespół Interdyscyplinarny w Białej, Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Prudniku.

Według danych przedstawionych na wykresach liczba Niebieskich Kart w Gminie Biała w latach 2003-2017 
wahała się i przybierała różne wartości w zależności od roku. Wartości najwyższe osiągnęła w latach 2004 i 2008, 
z kolei najniższą liczbę Niebieskich Kart w tej odnotowano w 2012 roku. Od 2009 roku liczba Niebieskich Kart 
w Gminie Biała systematycznie spadała. Rok 2011 przyniósł wzrost, z kolei rok 2012 kolejny spadek. W 2013 roku 
w stosunku do roku 2012 nastąpił wtórny wzrost, którego wartość utrzymała się na tym samym poziomie do 
2014 roku. Natomiast w 2015 roku wzrosła do poziomu sprzed 10 lat, w 2016 spadła zrównując się wartością 
w latach 2003, 2006 i 2010. W roku ubiegłym zanotowano nieznaczny wzrost omawianej liczby.

Rozkład liczby Niebieskich Kart na poszczególne miejscowości w Gminie Biała przedstawia Wykres 17. Można 
zaobserwować, że najwięcej Niebieskich Kart zostało założonych w Białej. Następną miejscowością w kolejności 
ze względu na ilość założonych Niebieskich Kart są Chrzelice. Z pozostałych miejscowości tej gminy odnotować 
również można Gostomię i Pogórze. Z wykresu wynika również fakt, że liczba Niebieskich Kart założonych 
w sołectwach tej gminy jest wyższa od liczby Niebieskich Kart w mieście.

Id: 6A8C0A5B-36FD-4742-9B80-D6833E6C57BE. Projekt Strona 5



Zespół Interdyscyplinarny zanotował wzrost liczby założonych Niebieskich Kart w okresie od 01.01.2018 roku 
do 31.11.2018r na terenie Gminy Biała w stosunku do lat poprzednich.Z zebranych danych wynika, że coraz więcej 
osób dotkniętych przemocą domową, potwierdza   jej istnienie i zgłasza ten fakt do instytucji, gdzie rodziny objęte 
są kompleksową pomocą,  w tym finansową. Przedstawione powyżej zestawienia pokazują, na przestrzeni  
2016 roku do listopada 2018 roku procedura została głównie wszczęta przez przedstawicieli policji oraz 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Trudno jest  zatem w sposób jednoznaczny określić wielkość zjawiska przemocy na terenie gminy Biała. 
Problem przemocy wymaga podjęcia szerokiego, zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat programu 
przeciwdziałania. Konieczne też jest zbudowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Zmniejszenie rozmiarów przemocy rodzinach i pomaganie ofiarom winno być nadrzędnym celem, który powinien 
łączyć działania różnych służb i organizacji.

 Mocne strony Gminy Biała w zakresie przeciwdziałania przemocy:

- Odpowiednio przygotowana i stale doskonaląca umiejętności instytucji realizujących procedurę Niebieskiej 
karty i działających na rzecz rodziny,

- Dobra znajomość problemu i bieżące rozpoznanie problemów rodzin w terenie przez pracowników socjalnych,

- Dobra współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z Podmiotami działającymi na rzecz rodziny

- Wspierania  działań i dobra współpraca z Samorządem gminnym w zakresie utrzymania dobra rodzin

Słabe strony Gminy Biała w zakresie przeciwdziałania przemocy:

- Niewystarczająca infrastruktura socjalna gminy,

- Brak możliwości izolowania sprawców przemocy

- Brak wypracowanych systemów  działań profilaktycznych,

- Niewystarczająco spójny system współpracy Pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rodzin zagrożonych 
przemocą (Prokuratura, Policja, Sądy).

Zagrożenia dla mieszkańców Gminy Biała w zakresie zjawiska przemocy:

- Słaba kondycja ekonomiczna rodzin,

- Niska świadomość osób doświadczających przemocy o możliwościach uzyskania pomocy,

- Tendencje do powielania przez dzieci negatywnych wzorców zachowań społecznych w rodzinach 
dysfunkcyjnych oraz w których panuje przemoc,

- Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych rodzin,

- Mała wrażliwość społeczna wobec przemocy,

- Problemy z uzależnieniami członków rodzin (uzależnienie od alkoholu, narkotyków)

Szanse Gminy Biała w zakresie przeciwdziałania przemocy:

- Powołanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego,

- Tworzenie strategii interwencyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

- Budowanie systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w tym mieszkania chronione 
i miejsca krótkotrwałego schronienia,

- Kształtowanie postaw społeczności lokalnej wolnych od przemocy (działania edukacyjne, profilaktyczne, 
informacyjne),

- Profesjonalizacja kadr  w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- Poprawa jakości systemu pomocy osobom uwikłanym w przemoc rodzinie poprzez wymianę informacji 
i umacnianie współpracy różnych instytucji w zakres  rozpoznawania przemocy wobec dorosłych i dzieci oraz 
podejmowanie działań mających na celu  zatrzymanie przemocy,

- Dostosowywanie działań  w zakresie interwencji, informacji, edukacji, budowania systemu i działań Zespołu 
Interdyscyplinarnego do projektowanych zmian w przepisach prawnych.
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IV. Zasady działania Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym 
przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat 
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, oparty jest na zasadach:

- wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, 
środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych 
pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem przemocy i jej negatywnymi następstwami.

- jawności działań organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne 
w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby

- szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich praw do wychowania się w rodzinie, poprzez udzielanie 
rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowaniu.

V. Cele i zadania Programu

Celem głównym programu jest:

Zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy poprzez tworzenie warunków 
zapewniających rodzinie i jej członkom ‘’bezpieczeństwo, prawo do zachowania i poszanowania godności oraz 
stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia.”

Celami szczegółowymi będą:

1. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy.

2. Wsparcie i profesjonalna pomoc doradcza, terapeutyczna, socjalna - dzieciom i rodzinom dotkniętym 
przemocą.

3. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy.4. Ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

4. Zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych.

5. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie   z tym  
problemem.

6. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy i sposobów rozwiązywania  tego problemu wśród dzieci , 
młodzieży i dorosłych.

7. Wspieranie ofiar przemocy w sytuacjach kryzysowych.

8. Zapewnienie możliwości profesjonalnego wsparcia dla ofiar i działań wobec sprawców przemocy (porady 
psychologa, prawnika, podejmowanie interwencji w zakresie zatrzymania przeciwdziałania przemocy).

9. Współpraca z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.

10. Wspieranie działań Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinach.

Program oparty jest na wytycznych Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 
2014- 2020, który wyznacza cztery priorytetowe obszary do realizacji:

a) profilaktyka i edukacja społeczna,

b) ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,

c) oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie,

d) podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

Lp. Zadania Działanie Realizator lub 
koordynator

Wskaźnik

Id: 6A8C0A5B-36FD-4742-9B80-D6833E6C57BE. Projekt Strona 7



1. Usprawnienie systemu 
pomocy rodzinom 
dotkniętym przemocą 
poprzez działania Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-integrowanie                       
i koordynowanie
działań Podmiotów             
i specjalistów               
w zakresie
przeciwdziałania przemocy 
i ochrony ofiar przemocy

Zespół 
Interdyscyplinarny

Liczba założonych 
NK,
Liczba spotkań ZI                                   
i grup roboczych

2. Zapobieganie występowaniu 
agresji u dzieci i młodzieży 
poprzez promowanie 
zachowań nieagresywnych  
i społecznie pożądanych oraz 
sposobów radzenia sobie ze 
stresem.
Działania służące 
wzmocnieniu więzi 
w rodzinie.
Edukacja przedmałżeńska

- prowadzenie zajęć
wychowawczych,
- prowadzenie zajęć,
psycho-edukacyjnych
uczących umiejętności
społecznych, - opracowanie                        
i realizacja programów
profilaktycznych                        
w zakresie        
przeciwdziałania przemocy,
- organizowanie 
alternatywnych, (aktywnych) 
form spędzania czasu wolnego 
(działalność
świetlic  itp.), - poradnictwo                        
w zakresie radzenia sobie ze 
stresem, agresją  i konfliktem,

Świetlice 
Środowiskowe,
Szkoły i inne 
placówki
oświatowe,
OPS ,Gminne 
Centrum Kultury, 
organizacje
pozarządowe,
Kościoły różnych 
wyznań

Liczba informacji 
prasowych,
Liczba placówek,
prowadzących 
poradnictwo
Liczba osób które 
skorzystały                          
z poradnictwa,

3. Wspieranie rozwoju 
nieagresywnych sposobów 
rozwiązywania konfliktów 
społecznych i rodzinnych

- promowanie mediacji, w tym 
mediacji rodzinnych,
- zajęcia wychowawcze
dotycząca agresywnego
rozwiązywania konfliktów,

OPS,
Punkt Konsultacyjny,
Szkoły,
Policja,

Liczba osób 
biorących
udział 
w mediacjach,
Liczba osób 
biorących
udział w zajęciach

4. Udzielanie pomocy 
i wsparcia osobom 
dotkniętym przemocą.
Informowanie mieszkańców                 
o instytucjach działających 
na terenie Gminy Biała 
zajmujących się 
problematyką przemocy

- poradnictwo medyczne,
Psychologiczne,
pedagogiczne,
rodzinne, prawne                    
i socjalne,
- praca socjalna,
- aktywizacja zawodowa,
- interwencja kryzysowa,
- realizacja
procedury„ Niebieskiej
Karty”
-artykuły w prasie lokalnej,
-plakaty, ulotki

OPS,
służba zdrowia,
Punkt Konsultacyjny,
Policja,
Sądy, Prokuratura,
pedagog szkolny
ZI
GKRPA

Liczba informacji 
prasowych,
Liczba osób 
korzystających
z poradnictwa
Liczba placówek
Prowadzących 
poradnictwo
Liczba NK

5. Ochrona ofiar przemocy 
przed dalszym 
krzywdzeniem przez 
sprawcę

- odseparowanie sprawcy od  
ofiary,
- powszechne stosowanie
istniejących rozwiązań
prawnych, mających na celu  
odseparowanie sprawcy 
przemocy od ofiary (zakaz
kontaktowania się z osobą  
pokrzywdzoną, tymczasowe
aresztowanie, nakaz
opuszczenia mieszkania,  
zatrzymanie                           
w pomieszczeniu

Sąd ,
Prokuratura , Policja,
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów 
Alkoholowych,
Zespół 
Interdyscyplinarny
Placówki działające                    
na rzecz ofiar 
przemocy

Liczba rodzin 
objętych
pomocą ZI,
Liczba 
utworzonych grup
roboczych,
Liczba wniosków
kierowanych do 
Sądu,
Liczba 
zawiadomień
kierowanych do
Prokuratury,

Id: 6A8C0A5B-36FD-4742-9B80-D6833E6C57BE. Projekt Strona 8



dla Osób Zatrzymanych,
odwiezienie do Izby
Wytrzeźwień,
orzeczenie
eksmisji, stworzenie
warunków
do jej egzekucji).
- stosowanie procedury - 
Niebieskie Karty”
w lecznictwie
odwykowym

Liczba osób 
korzystających
z poradnictwa
Liczba 
zakończonych
NK

6. Podwyższenie kwalifikacji                       
i wiedzy przedstawicieli 
różnych grup zawodowych 
stykających się 
z problematyką przemocy 
w rodzinie                         
i zwiększenie skuteczności 
działań

-udział w szkoleniach,
konferencjach                     
z zakresu
przeciwdziałania przemocy,

OPS
wszyscy realizatorzy
Programu

Liczba 
przeszkolonych 
osób
Liczba szkoleń, 
warsztatów,
konferencji

7. Zmiany postawy 
mieszkańców wobec 
przemocy w rodzinie 
poprzez działania 
informacyjno -edukacyjne

- udział w szkoleniach,
konferencjach tematycznych,
- rozpowszechnienie 
materiałów edukacyjnych 
(broszur, ulotek, plakatów),
- dostarczanie informacji 
o instytucjach udzielających 
pomocy i wsparcia ofiarom
przemocy,
- organizowanie spotkań 
mających na celu wymianę
doświadczeń pomiędzy
pracownikami różnych
instytucji wchodzących 
w skład   lokalnego systemu  
przeciwdziałania przemocy,

OPS
Pełnomocnik  ds.   
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi                  
i GKRPA, Urząd 
Miejski
Zespół 
Interdyscyplinarny

Liczba osób 
uczestniczących
w szkoleniach, 
konferencjach
Liczba 
rozpowszechniony
ch
materiałów 
edukacyjnych,
Liczba spotkań 
dotyczących
wymianie 
doświadczeń
pomiędzy 
pracownikami

8. Oddziaływanie na 
społeczność lokalną w celu 
włączenia jej                    
w system monitorowania 
zjawisk związanych 
z występowaniem przemocy

- wywiad środowiskowy 
w społecznościach szczególnie 
zagrożonych
- dyżury interwencyjne

OPS,
Policja – dzielnicowi,
placówki oświatowe,
świetlice 
środowiskowe,
organizacje
pozarządowe

Liczba 
przeprowadzonych
wywiadów 
środowiskowych
Liczba dyżurów

9. Zapewnienie bezpieczeństwa 
krzywdzonym dzieciom 
w trybie art.12a ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu 
przemocy  w rodzinie

Odebranie dziecka                   
z rodziny w razie 
bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia w związku 
z przemocą w rodzinie

Pracownicy socjalni, 
Policja,
Pracownicy służby 
zdrowia

Liczba odebranych 
dzieci
z rodziny

10. Udzielanie pomocy 
i wsparcia osobom  
doznającym przemocy  
zmuszonym do opuszczenia 
dotychczasowego miejsca 
zamieszkania, pobytu  lub 
rodziny.

- zwiększenie  możliwości 
uzyskania  poradnictwa,
psychologicznego,
pedagogicznego, prawnego 
medycznego, socjalnego                      
i popularyzacja tych form  
pomocy.,
- wypracowanie jednolitej 

Urząd Miejski, 
organizacje 
pozarządowe,
Zespół 
Interdyscyplinarny
Pełnomocnik
ds. Przeciwdziałania
Alkoholizmowi

Liczba osób 
i rodzin
objętych pomocą
ZI
Liczba osób 
i rodzin
korzystających 
z poradnictwa
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procedury postępowania   
podczas interwencji   
kryzysowej,
- współpraca z instytucjami 
prowadzącymi domy samotnej 
matki, ośrodki wsparcia dla 
ofiar przemocy w rodzinie
- pomoc w uzyskaniu nowego 
miejsca zamieszkania,
- tworzenie warunków dla 
rozwoju grupy
samopomocowej dla ofiar   
przemocy,
- kierowanie na grupy 
wsparcia ofiar przemocy
- praca socjalna                      
z osobami
doznającymi przemocy  
i pomoc  socjalna
- realizowanie procedury
„Niebieska Karta”

OPS ,Sąd, 
Prokuratura, Policja
placówki służby 
zdrowia

Liczba osób 
kierowanych
do grup wsparcia,
samopomocy
Liczba osób 
i rodzin
objętych pracą
socjalną
Liczba NK

11. Udzielanie pomocy                
i wsparcia osobom 
dotkniętym przemocą                
i pozostającym w rodzinie,                                
w dotychczasowym miejscu 
zamieszkania lub pobytu

- poradnictwo medyczne,
psychologiczne, pedagogiczne,
rodzinne, prawne i socjalne,
- praca socjalna,
-  aktywizacja zawodowa,
-  interwencja kryzysowa,
- realizacja procedury 
„Niebieska  Karta”

OPS,                                          
Punkt Konsultacyjny,  
Policja,
Szkoły
Oświata, Służba 
Zdrowia
Zespół 
Interdyscyplinarny

Liczba 
udzielonego 
poradnictwa,
Liczba interwencji,
Liczba NK

12. Działania realizowane               
w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
zmierzające do zaprzestania 
przemocy w rodzinie

- wszystkie zadania z katalogu 
zadań wymienionych                       
w GPPiRPA, które wiąże się
z przeciwdziałaniem
przemocy u osób
uzależnionych lub
współuzależnionych.
- kierowanie przez ZI oraz  
grupy robocze do udziału 
w Programie Korekcyjno –
Edukacyjnym dla Sprawców 
Przemocy

Gminna Komisja
Rozwiązywania 
Problemów
Alkoholowych,  
Zespół 
Interdyscyplinarny, 
grupy robocze

Liczba osób 
uczestniczących
w programie
Liczba osób 
skierowanych
na  GKRPA

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.

3. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.

5. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy przeciwdziałania przemocy.

6. Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą.

7. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy.

8. Zmniejszenie skali występujących w rodzinach dysfunkcji wynikających z przemocy.

Oczekiwane efekty programu.

1) bieżące diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
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2) zwiększenie wrażliwości społecznej wobec aktów przemocy w rodzinie;

3) podwyższanie kompetencji służb zajmujących się problematyka przemocy w rodzinie;

4) zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie;

5) zwiększenie skuteczności oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie;

6) zmniejszenie skutków psychologicznych wynikających z doświadczania przemocy w rodzinie;

7) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemocy w rodzinie;

8) nabycie umiejętności asertywnych zachowań przez osoby i rodziny dotknięte bądź zagrożone zjawiskiem  
przemocy domowej;

VI. Zasady działania i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Białej.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących Podmiotów:

- Zespołu  Szkolno -  Przedszkolnego  w Białej

- Publicznego Gimnazjum w Białej

- Sądu Rejonowego w Prudniku  Wydział Rodzinny i Nieletnich

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej

- Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Białej

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

- Posterunku Policji w Białej, z którymi Burmistrz zawiera porozumienia o współpracy.

Zespół składa się z grupy osób współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający   skuteczne 
reagowanie na otrzymane informacje o wystąpieniu przemocy w rodzinie. Zespół skupia  specjalistów  z różnych 
dziedzin. Jego działania koncentrują się na badaniu problemu krzywdzenia rodziny, na opracowaniu strategii 
postępowania z danym przypadkiem, na podjęciu zagadnień dotyczących terapii dla ofiar, ich rodzin oraz 
sprawców. Przyjmuje się, że najlepszą odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest  przemoc domowa oraz potrzeba 
pomocy ofiarom przemocy jest praca Zespołu Interdyscyplinarnego. Stosowany w Zespole sposób podejścia często 
wykracza poza wspólne badanie przypadku i koordynację działań poszczególnych instytucji, obejmując również 
zespołowe podejmowanie decyzji. Tego rodzaju działania wymagają pełnego uczestnictwa i współpracy członków 
Zespołu, którzy wnoszą w jego pracę swoją wiedzę, kompetencję, uprawnienia i umiejętności. Organizatorem 
spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego jest  Przewodniczący Zespołu.

Spotkania odbywają się w zależności od występujących potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące

Do zadań Zespołu należy przede wszystkim integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz 
specjalistów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

1) diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Biała;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na

celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania pomocy;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

6) podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej wobec problemu przemocy domowej: 
organizowanie kampanii społecznych przedstawiających możliwości pomocy osobom uwikłanym w problem 
przemocy domowej.

7) doskonalenie umiejętności pracy ze zjawiskiem przemocy domowej:

opracowanie i wdrażanie kompleksowych szkoleń doskonalących umiejętności pracy ze zjawiskiem przemocy 
domowej dla pracowników różnych  instytucji.
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W celu rozwiązania indywidualnego problemu związanego ze zjawiskiem przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze.

Do zadań grup roboczych należy:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem 
przemocy zamieszkujących na terenie gminy Biała;

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych 
działań

VII. Finansowanie Programu

Źródłem finansowania wymienionych zadań są środki budżetu gminy przewidziane w planie finansowym 
Gminy, przy czym środki na obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego przewidywane są 
w planie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej.

VIII. Postanowienia końcowe

Realizację zadań wynikających z Programu koordynuje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego we 
współpracy z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej oraz Pełnomocnikiem do spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Biała .Realizacja programu jest działaniem długofalowym, wymagającym 
stałego monitorowania i zaangażowania wszystkich realizatorów, ma także wieloletnią perspektywę i powinna 
przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa życia codziennego mieszkańców.

Bieżący nadzór nad realizacją Programu sprawuje Burmistrz Białej oraz podejmuje niezbędne działania 
zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w Programie.

Biała, dnia ………….

Sporządził

Kierownik OPS Biała
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art.6, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz.1390) do zadań własnych gminny należy opracowanie

i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar

przemocy w rodzinie. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na lata 2019-2022 zakłada działania profilaktyczne a

przede wszystkim integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów

zaangażowanych w przeciwdziałanie zjawiska przemocy w rodzinie. Nadrzędnym celem Programu

jest dobro i bezpieczeństwo rodziny, w szczególności ochrona osób doznających przemocy, w tym

dzieci. Cel ten można osiągnąć jedynie przez interdyscyplinarne działania służb i podmiotów

realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar przemocy

w rodzinie. Zapewnić to mają działania zaplanowane do realizacji na lata 2019-2022 w ramach

niniejszego Programu. Działania te mogą przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy i

wzrostu poczucia bezpieczeństwa rodzin z terenu gminy Biała.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

dla Gminy Biała na lata 2019-2022 jest kontynuacją Gminnego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie z lat 2011-2018. Założenia

Programu współgrają z założeniami zawartymi w Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych Gminy Biała, Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

na lata 2014 -2020 oraz Gminnym Programem Wspierania Rodziny.

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:

Kierownik OPS

Maria Klimowicz

Biała, dnia 22 stycznia 2019 r.
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