
UCHWAŁA Nr 117/XXIII/2012

Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012–2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) 

oraz art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Rada 

Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala  się  Gminny  Program Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012–2016, zwany dalej „Programem”.

§ 2

Program stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
            w Gostyninie

       Jolanta Syska-Szymczak



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 117/XXIII/2012

Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. Nr 180,  poz.  1493 z późn.  zm.)  gminy mają obowiązek opracowania  
i  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Założenia programu są zgodne z misją 
samorządu  lokalnego  w  sprawie  rozwiązywania  problemów  społecznych  
i  uwzględniają  wytyczne  określone  w  ww.  ustawie  oraz  w  ustawie  z  dnia  
26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) i w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r.  o pomocy Społecznej  (Dz. U. z 2009 r.  Nr 175, poz.  1362  
z późn. zm.). 

Program  ten  służy  wypracowaniu  spójnego  i  wielopoziomowego  systemu 
przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  opartego  o  wyspecjalizowane  zasoby 
ludzkie  i  instytucjonalne.  Na  poziomie  gminy  elementami  takiego  systemu  
są  pracownicy  wszystkich  instytucji  niosących  pomoc  osobom  i  rodzinom 
uwikłanym  w  przemoc.  Pomiędzy  specjalistami  i  instytucjami  musi  istnieć 
współdziałanie  między  rozwiązywaniem  problemów  wynikających  z  przemocy, 
które  jest  oparte  na  kompleksowym  podejściu  do  sytuacji.  Osoba  uwikłana  
w przemoc trafia  nie do anonimowej  instytucji,  lecz pod opiekę profesjonalnie 
przygotowanych osób. 

Wszelkie cele i działania zaplanowane w programie służyć mają poprawie sytuacji 
rodzin doznających przemocy jak i ochronie rodzin zagrożonych przemocą. 

II. DIAGNOZA  ZJAWISKA  PRZEMOCY  W  RODZINIE  W  MIEŚCIE 
GOSTYNIN



Z danych ewidencji ludności (stan na 31 grudnia 2011 r.) wynika, że na terenie 
Gostynina  zamieszkuje  18  873  mieszkańców,  z  czego  53%  stanowią  kobiety. 
Dominującą  grupą  wiekową  są  mieszkańcy  w  roku  produkcyjnym,  tj.  kobiety 
między 18 a 60 rokiem życia oraz mężczyźni miedzy 18 a 65 rokiem życia. 

Z  danych  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Gostyninie  wynika,  że  problem 
związany z przemocą  domową na terenie  miasta  utrzymuje  się  od  kilku lat  na 
podobnym poziomie.  W 2010 przeprowadzono 81 interwencji  domowych,  a  w 
2011 roku policjanci interweniowali 74 razy.

Wśród  podopiecznych  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  2010  r.  
23 rodziny objęto pomocą z uwagi na występującą przemoc, w 2011 r. wsparcia  
z tego tytułu udzielono 32 rodzinom. 

W rejestrach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 
roku  figurowało  70  osób  zgłoszonych  przez  członków  rodziny,  Policję, 
Prokuraturę,  pracowników  socjalnych,  oraz  inne  osoby  celem  rozpoczęcia 
procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. W roku 2011 zgłoszonych było 
132  osoby.   W  większości  przypadków  problemowi  nadużywania  alkoholu 
towarzyszyło zjawisko przemocy. 

 „Diagnoza  problemów  uzależnień  i  innych  zagrożeń  społecznych  dla  miasta 
Gostynina” przeprowadzona na zlecenie Burmistrza Miasta Gostynina w 2009 r. 
wskazuje,  że  co  dziesiąty  uczeń  był  ofiarą  pobicia  w  szkole,  co  czternasty  
był zmuszany do robienia rzeczy niechcianych, zaś napadniętych i okradzionych 
zostało  4%  młodych  ludzi.  W  co  trzeciej  rodzinie  serwuje  się  wyzwiska,  
w  co  czternastej  dzieci  są  bite.  Co  szósty  uczeń  jest  karcony  w  sposób 
niebezpieczny  dla  zdrowia.  Co  ósmy  z  badanych  dorosłych  jest  zwolennikiem 
surowego wychowania.

III. PROGRAM

1. Adresaci programu.

Adresatami programu są:

− rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy;

− rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy;



− przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi 
bądź zagrożonymi przemocą. 

2. Cel główny programu.

Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie 
jednolitego,  profesjonalnego  systemu  interwencji  i  wsparcia  dla  osób  zagrożonych 
bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.

3. Cele szczegółowe programu.

3.1. Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów.  

Zadanie  pierwsze: działalność  Miejskiego  Zespołu  Interdyscyplinarnego  
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mająca na celu szybkie i skuteczne 
podejmowanie  działań  zmierzających  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  oraz 
zatrzymania  przemocy  w  rodzinie,  a  także  planowanie  i  realizacja  działań 
pomocowych na podstawie diagnozy potrzeb. 

Zadania Zespołu: 

− kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy;

− przyjmowanie  zgłoszeń  dotyczących  przemocy  domowej  i  uruchamianie 
procedur mających na celu powstrzymanie przemocy;

− wypracowanie interwencji  kryzysowej  wobec ofiar i  sprawcy przemocy oraz 
opracowanie adekwatnej strategii postępowania;

− kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów;

− monitorowanie  sytuacji  w  rodzinach,  w  których  dochodzi  do  przemocy,  
a  w  szczególności  uruchamianie  współpracy  między  różnymi  instytucjami 
pomocowymi;

− zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”;



− gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom,  
w których występuje zjawisko przemocy domowej;

− analiza  wniosków  o  wszczęcie  postępowania  w  sprawie  zastosowania 
obowiązku  poddania  się  leczeniu  odwykowemu  składanych  do  Miejskiej 
Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  pod  kątem  związku 
miedzy nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy.

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

− liczba zakończonych procedur.

Zadanie  drugie: działalność  Miejskiego  Punktu  Konsulatacyjno-
Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od  
Alkoholu i Narkotyków mająca na celu wsparcie prawne i psychologiczne ofiar 
przemocy oraz podejmowanie działań korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców 
przemocy w rodzinie.

Zadania Punktu:

− dyżury  specjalistów  tj.:  psychologa,  zawodowych  kuratorów  sądowych, 
funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji; 

− udzielanie wsparcia emocjonalnego, psychologicznego i prawnego;

− udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy 
osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy;

− udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach realizujących programy 
terapeutyczno-korekcyjne wobec sprawców przemocy.

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

− liczba porad udzielonych ofiarom przemocy;

− liczba sprawców objętych działaniami korekcyjno-edukacyjnymi;

− liczba rodzin objętych działaniami pomocowymi.

3.2. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego  

Zadanie: promowanie  efektywnych  sposobów rozwiązywania  konfliktów  
w rodzinie oraz sposobów radzenia sobie z agresją i złością. 



Realizacja zadania poprzez:

− organizację zajęć edukacyjno-profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach  
i  w  środowisku  lokalnym,  wspieranie  aktywnych  form  spędzania  czasu 
wolnego promujących zachowania bez agresji;

− współpracę ze stowarzyszeniami abstynenckimi i grupami samopomocowymi 
typu AA, Al-Anon, Alateen, DDA. 

Wskaźniki osiągnięcia celu:

− ilość  zrealizowanych  form  aktywnego  spędzania  czasu  wolnego  i  liczba 
uczestników;

− ilość zrealizowanych programów profilaktycznych w szkołach i w środowisku 
lokalnym, liczba uczestników i ich opinie o programie (np. w formie ankiet 
ewaluacyjnych).

3.3. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się   
z problematyką przemocy w rodzinie

Zadanie: Udział osób i grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach 
z  zakresu  przeciwdziałania  przemocy  –  w  celu  podniesienia  poziomu 
wiedzy  różnych  grup  zawodowych  stykających  się  z  problematyką 
przemocy,  w  tym  profesjonalne  przygotowanie  poszczególnych  grup  
do realizacji działań pomocowych.

Realizacja zadania:

− gromadzenie  informacji  dotyczących  potrzeb  szkoleniowych  w  sprawie 
zjawiska przemocy domowej,

− pozyskiwanie  różnych  ofert  szkoleniowych  z  zakresu  przeciwdziałania 
przemocy,

− finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla osób 
i  grup  zawodowych  bezpośrednio  związanych  z  problematyką  przemocy 
domowej.

Wskaźniki realizacji celu:

− liczba przeszkolonych osób,

− liczba sfinansowanych szkoleń.



4. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie 
oraz Wydział Promocji Miasta Urzędu Miasta w Gostyninie  we współpracy z:

− Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostyninie,

− Komendą Powiatową Policji,

− Sądem Rejonowym w Gostyninie,

− Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie,

− Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie,

− Szkołami z terenu miasta Gostynina,

− organizacjami pozarządowymi.

5. Oczekiwane efekty programu:

− systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,

− zwiększanie wrażliwości społecznej wobec aktów przemocy w rodzinie,

− podwyższenie  kompetencji  służb  zajmujących  się  problematyką  przemocy  
w rodzinie,

− zwiększenie  dostępności  profesjonalnej  pomocy  dla  ofiar  przemocy  
w rodzinie,

− zwiększenie skuteczności oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie,

− zwiększenie skutków psychologicznych wynikających z przemocy w rodzinie,

− zwiększenie  poczucia  bezpieczeństwa  członków  rodzin  doświadczających 
przemocy w rodzinie,

− nabycie umiejętności asertywnych zachowań przez osoby i rodziny dotknięte 
bądź zagrożone zjawiskiem przemocy w rodzinie.

6. Źródła finansowania



Źródłem  finansowania  wymienionych  zadań  są  środki  własne  Gminy  Miasta 
Gostynina  przewidziane  w  planie  finansowym  poszczególnych  jednostek 
organizacyjnych Gminy Miasta Gostynina. 


