
UCHWAŁA Nr 377/LV/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023–2025 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1 

 Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023–2025, zwany dalej „Programem”, stanowiący 

Załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249),  

nakłada na gminę, jako zadanie własne, obowiązek tworzenia gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a co za tym idzie, stworzenie gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W pewnym 

zakresie zastosowanie ma również ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2023–2025 stanowi podstawę do realizacji trwałych wzorów interwencji 

społecznych, które będą podejmowane w ramach gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Dokument wyznacza cele i działania, których wdrożenie powinno  

w znaczny sposób przyczynić się do zniwelowania problemu przemocy w rodzinie w naszym 

mieście oraz zminimalizować jego skutki.  

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr 377/LV/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025 

 

 

 

 

 

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  

W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY  

W RODZINIE NA LATA 2023-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. WPROWADZENIE 

 

Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, spełniającym 

określone funkcje względem niego, w tym m.in. zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa, miłości, 

przynależności, szacunku i uznania, przekazuje obowiązujące w społeczeństwie normy  

i wzory zachowania oraz wartości. Kształtuje ona człowieka i przygotowuje go do życia  

w społeczeństwie, stanowi system wewnętrznych powiązań, w których wszyscy członkowie 

wzajemnie na siebie oddziałują, pozostając w dynamicznej równowadze, a jakakolwiek 

zmiana wpływa na całość. 

Przemoc w rodzinie zaburza funkcjonowanie rodzin, naruszając podstawowe prawa 

człowieka, niszcząc poczucie godności, szacunku i zaufania. Definicja zawarta w art. 2 ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi, że przemoc to: 

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 

dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, 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. 

Przemoc w rodzinie dzieli się na cztery podstawowe rodzaje: fizyczną, psychiczną, 

ekonomiczną i seksualną. Ofiarami przemocy w rodzinie są zazwyczaj kobiety i dzieci. 

Rzadziej dotyka ona mężczyzn chociaż coraz częściej spotyka się przejawy agresji kobiet 

wobec mężczyzn. Oprócz tego, nieco rzadziej mówi się o zjawisku przemocy wobec dzieci 

bądź ludzi starszych. Kategoria przemocy jest uogólniana w postaci podziału na płeć. 

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie powstał w oparciu o diagnozę środowiska na podstawie analizy dokumentacji 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także informacji 

pozyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie i z Miejskiego Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od 

Alkoholu i Narkotyków. Ponadto jest zgodny z założeniami Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gostynina sporządzonej w lutym 2022 r. 

oraz Badaniem zagrożeń społecznych na terenie miasta Gostynina wykonanym  

w październiku 2020 r. 

 

II. DIAGNOZA 

Dla potrzeb opracowania Programu, zostały uwzględnione: Gminna Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Gostynina przeprowadzona w styczniu 2022 r., Badanie 

zagrożeń społecznych na terenie miasta Gostynina wykonane w październiku 2020 r., a także 

dane uzyskane z Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego z Komendy Powiatowej Policji  



w Gostyninie oraz z Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.  

 

Przeprowadzone, wśród mieszkańców Gostynina w 2022 r. ww. badanie, pokazało dużą skalę 

agresji i przemocy, zarówno przemocy domowej jak i przemocy w miejscach publicznych 

oraz przemocy wśród i wobec dzieci i młodzieży. Z badania tego wynika iż: 

 44,5% badanych zna osobiście osoby dotknięte przemocą domową, najczęściej jest to 

przemoc psychiczna, znęcanie się, wyzwiska, ale również przemoc fizyczna w postaci 

bicia, popychania, przemoc wobec dzieci, przemoc wobec kobiet; 

 29,5% badanych osobiście doświadczyło przemocy, w tym 8,4% przemocy domowej, 

pozostałe osoby przemocy ze strony osoby obcej, w mniejszym stopniu ze strony 

znajomych i kogoś z pracy; 

 56,8% badanych było świadkiem przemocy, w tym 11,0% przemocy domowej, 

pozostałe osoby przemocy wobec osób nieznajomych w miejscu publicznym, na ulicy, 

w autobusie, w sklepie, ale również na dyskotece, na osiedlu, a 8,4% przemocy  

w miejscu pracy; 

 20,3% badanych było osobiście świadkiem przemocy wobec dzieci; 

 wulgarność i agresja wśród dzieci i młodzieży natomiast to czwarty najważniejszy 

problem społeczny tej grupy mieszkańców Gostynina wskazany przez 42,7% osób; 

 33,9% badanych wskazuje przemoc wśród dzieci i młodzieży jako pierwszy 

najbardziej zauważalny rodzaj przemocy na terenie Gostynina; 

 najważniejsze czynniki wyzwalające przemoc w rodzinie to zdaniem mieszkańców: 

problemy finansowe, alkoholizm, narkomania, brak możliwości dogadania się, 

nadpobudliwość i agresja oraz dysfunkcja rodziny i nieporadność oraz 

przyzwyczajenia i złe wzorce rodzinne. 

 

Badanie wśród uczniów z kolei pokazało dość dużą skalę przemocy w szkole: 

 31,6% uczniów przyznaje, że osobiście doświadcza przemocy w szkole, w większości 

przypadków zdarza się to kilka razy w roku, 11,0% uczniów doświadcza przemocy 

w szkole kilka razy w tygodniu lub codziennie; 

 60,8% uczniów przyznaje, że było świadkiem przemocy w szkole wobec innych 

kolegów, w większości przypadków również zdarza się to kilka razy w roku, 6,7% jest 

świadkiem takiej przemocy kilka razy w tygodniu lub codziennie; 

 większość uczniów (85,7%) czuje się jednak bezpiecznie w swojej szkole, brak 

poczucia bezpieczeństwa wykazuje 7,4% uczniów, a 13,1% przyznaje, że są w ich 

szkole uczniowie, których oni się boją. 

Badanie pokazało dość dużą skalę przemocy w ogóle, nie tylko przemocy 

szkolnej: 



 54,7% uczniów doświadcza lub doświadczyło osobiście przemocy ze strony innych 

osób, często ze strony innych kolegów na podwórku lub na ulicy ze strony obcych 

osób; 

 13,4% doświadcza przemocy w domu, ze strony rodzeństwa, rzadziej ze strony 

rodziców; 

 38,4% uczniów przyznaje, że sami zastosowali przemoc fizyczną lub psychiczną 

wobec innych osób. 

Na terenie miasta mieszkańcy zauważają także dużą skalę cyberprzemocy: 

 przemoc w Internecie jest wskazywana jako trzeci wśród innych rodzajów przemocy 

zauważanych na terenie miasta – zauważa ją aż 30,8% badanych; 

 41,4% badanych uważa, że przemoc w Internecie jest powszechna i zdarza się 

bardzo często; 

 11,0% badanych przyznaje, że pisze w Internecie obraźliwe komentarze; 

 39,6% osób doświadczyło przemocy w Internecie, najczęściej są to: otrzymywanie 

złośliwych komentarzy tzw. hejtów, umieszczanie ośmieszających filmików lub 

obrazków, ale również choć w mniejszym stopniu: wiadomości z wyzwiskami, 

obelgami, podszywanie się, włamania na konto oraz wiadomości z groźbami lub 

szantażem. 

Wyżej wymienione informacje potwierdzają także uczniowie, wg których: 

 49,9% uczniów doświadcza przemocy w Internecie, w większości są to złośliwe 

komentarze, co piąty otrzymuje wiadomości z wyzwiskami, obelgami; 

 21,7% uczniów przyznaje się do pisania obraźliwych komentarzy w Internecie. 

 

Do najważniejszych elementów wyzwalających przemoc w rodzinie, mieszkańcy zaliczyli 

alkoholizm, wskazało go 64,3% badanych oraz problemy finansowe – wskazane przez 56,8% 

osób.  

Kolejne elementy sprzyjające przemocy w rodzinie to: nadpobudliwość i agresja (41,9%), 

narkomania (35,2%), brak możliwości dogadania się (31,7%), poczucie bezkarności 

sprawców przemocy (31,3%), przyzwyczajenia, złe wzorce rodzinne (30,4%) oraz dysfunkcja 

rodziny (30,0%). Co piąty badany wskazuje na wstyd i strach ofiary przemocy (20,7%) oraz 

brak skutecznych form zwalczania przemocy. 

Na podstawie danych uzyskanych z Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, 

Komendy Powiatowej Policji oraz Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, wynika, że 

problem przemocy domowej był najbardziej widoczny w 2020 r., czyli w okresie pandemii 

COVID-19, gdy wszyscy doświadczaliśmy zamknięcia w domu oraz pracy i nauki zdalnej. 

Wówczas, ofiary zostały zamknięte pod jednym dachem ze swoimi oprawcami, a w wielu 

domach istniejące już konflikty eskalowały. Ponadto, sytuacja zamknięcia spotęgowała 



kiełkujące konflikty i wywołała nowe. Dla większości był to czas bardzo stresujący. Wiele 

osób pracujących musiało jednocześnie godzić pracę zawodową w trybie zdalnym  

z pilnowaniem obowiązków szkolnych swoich dzieci. To nie było łatwe i bardzo często 

wywoływało konflikty i doprowadzało do eskalacji przemocy. 

Tabela 1. Procedura Niebieskiej Karty na terenie miasta Gostynina 

Rok 2019 2020 2021 

Liczba 

założonych  

Niebieskich Kart 

(wszczęte 

procedury) 

Policja MOPS Policja MOPS Oświata  Policja MOPS Oświata 

21 9 37 2 1 14 5 2 

Razem: 30 Razem: 40 Razem: 21 

Liczba 

zakończonych 

procedur 

Niebieskiej Karty 

40  

(w tym procedury  

z 2018 r.) 

29 
31  

(w tym procedury z 2020 r.) 

Liczba spotkań 

grup roboczych 
224 218 192 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie  

Tabela 2. Ilość interwencji domowych, związanych z przemocą domową, przeprowadzonych 

przez funkcjonariuszy KPP w Gostyninie 

Rok 

Ilość interwencji 

domowych związanych 

z przemocą domową 

Sprawca 

kobieta 

Sprawca 

mężczyzna  

2020 39 4 35 

2021 18 0 18 

2022  

(do 31 lipca) 
8 2 6 

Źródło: KPP w Gostyninie 

 

 

Tabela 3. Ilość porad udzielonych w Miejskim Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym  

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków 

Rok 

Ilość porad 

udzielonych sprawcom 

przemocy 

Ilość porad udzielonych 

ofiarom przemocy 

2020 5 80 

2021 2 46 

  Źródło: opracowanie własne 

 

Jak wynika z danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie najczęściej osobami doznającymi przemocy w Gostyninie są kobiety w średnim 

wieku, co nie znaczy, że nie zdarzają sie sytuacje, w których krzywdzeni są mężczyźni. 

Sprawcami przemocy najczęściej są mężczyźni. 



Tabela 4. Osoby doznające przemocy na terenie miasta Gostynina 

 Osoby doznające przemocy 

2020 r. 2021 r. 

 

 

Kobiety 

 

w średnim wieku w starszym wieku w średnim wieku w starszym wieku 

35 10 20 4 

Razem: 45 Razem: 24 

 

 

Mężczyźni 

 

2 2 2 0 

Razem: 4 Razem: 2  (1 niepełnosprawny) 

Dzieci 5 18 (1 niepełnosprawne) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie  

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gostynina z 2022 r. 

wskazuje kierunki działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, które są powiązane  

z działaniami profilaktycznymi, tj.: 

1. prowadzenie kampanii edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców miasta w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie; 

2. prowadzenie działań promujących zdrowy tryb życia i zdrowych, dobrych relacji 

rodzinnych; 

3. promowanie i upowszechnianie informacji w zakresie wsparcia dla osób z problemami 

uzależnień i ich rodzin oraz ofiar przemocy i ich rodzin; 

4. zapewnienie dostępu do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ofiar 

przemocy; 

5. zapewnienie wsparcia psychologicznego oraz prawnego osobom uzależnionym, 

współuzależnionym oraz ofiarom przemocy; 

6. podejmowanie działań mających na celu tworzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych 

problemami uzależnień oraz dla współuzależnionych i ofiar przemocy; 

7. zapewnienie ochrony i informacji dla ofiar przemocy (np. środki finansowe, prawne, 

mieszkanie, opieka lekarska, itp.); 

8. wsparcie dla dzieci z rodzin, w których obecny jest problem przemocy w rodzinie; 

9. realizowanie systematycznej diagnozy problemów społecznych w celu monitorowania 

skali problemu uzależnień. 

 

Wszystkie ww. propozycje zostały uwzględnione przy opracowaniu niniejszego Programu. 

 

 



III. CELE I ZADANIA  

Cele i zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025 

 

Celem głównym Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest zwiększenie 

skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gostyninie 

Cele szczegółowe 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc, poprzez: 

 Zadanie 

 

Wskaźniki monitoringu Wykonawca 

1. działalność Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mającą 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; 

2. działalność profilaktyczno-rehabilitacyjną Dziennego Punktu 

Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin w formie udzielenia 

pomocy osobom uzależnionym w procesie zdrowienia i stosującym 

przemoc w rodzinie; 

3. prowadzenie i organizację Miejskiego Punktu Konsultacyjno-

Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób 

Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków oraz finansowanie 

szkoleń pracowników Punktu. 

- ilość założonych Niebieskich 

Kart; 

- ilość spotkań grup roboczych; 

- ilość osób, którym udzielono 

specjalistycznej pomocy. 

 

- Miejski Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie; 

- MOPS; 

- Wydział Promocji 

Miasta i Ochrony 

Zdrowia; 

- firmy; 

- organizacje 

pozarządowe. 



Zadania Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych  

od Alkoholu i Narkotyków: 

 

1) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia, porady prawnej i informacji o możliwości 

uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

2) motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia terapii w placówkach specjalistycznych i uczestnictwa  

w spotkaniach grup samopomocowych, 

3) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do podjęcia decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia, 

4) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego oraz terapii w placówkach lecznictwa odwykowego, 

5) udzielanie pomocy prawnej osobom doznającym przemocy fizycznej i psychicznej, 

6) współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi sie rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie, 

7) prowadzenie dokumentacji. 

 

2.  Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez: 

 

 Zadanie 

 

Wskaźniki monitoringu Wykonawca 

 1. organizowanie i finansowanie działalności Miejskiego Punktu 

Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek” realizującego program 

profilaktyczno-wychowawczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

w tym:  

a)  finansowanie zatrudnienia dwóch pracowników 

merytorycznych, 

b) realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego, 

c) dożywanie dzieci uczestniczących w programie profilaktyczno-

wychowawczym w czasie ferii i wakacji,     

- ilość osób objętych opieką/ 

uczestniczących w 

programach; 

- ilość przeszkolonych osób; 

- wysokość poniesionych 

wydatków. 

 

- Wydział Promocji 

Miasta i Ochrony 

Zdrowia; 

- firmy; 

- organizacje 

pozarządowe. 



d) zakup materiałów i wyposażenia, 

e) zakup energii elektrycznej i CO,  

f)    wywóz nieczystości, 

g) finansowanie bieżących remontów i napraw, 

h) organizacja i finansowanie zabawy choinkowej i zakup paczek 

świątecznych dla dzieci, 

i)   poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy 

psychologicznej, 

j)   finansowanie szkoleń pracowników Punktu; 

2. realizację programów skierowanych do ofiar i sprawców przemocy 

domowej jako zjawisko współistniejące z problemami uzależnienia, 

w formie długofalowej pomocy psychologicznej osobom 

doznającym przemocy w rodzinie (dorosłym i dzieciom) 

skierowanym przez Zespół Interdyscyplinarny; 

3. prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących 

przemocy w rodzinie i możliwości jej przeciwdziałania, w tym 

skierowanych również do osób stosujących przemoc w rodzinach  

z problemem uzależnień; 

4. wsparcie psychologiczne dla uczniów gostynińskich szkół i ich 

rodziców; 

5. finansowanie programów psychoedukacyjnych dla rodziców, 

kształtujących odpowiednie umiejętności wychowawcze, 

alternatywne wobec stosowania przemocy; 

6. podnoszenie kompetencji przedstawicieli Zespołu 

Interdyscyplinarnego działających w zakresie przeciwdziałania 



przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia. 

  

Zadania Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek” 

 

Zaburzenia życia rodzinnego wynikające z choroby alkoholowej sprawiają, iż dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc bliskich. 

Pomoc musi nadejść z zewnątrz. W związku z tym udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym jest jednym  

z priorytetowych zadań miasta. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez działalność Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla 

Dzieci „Bartek”. 

Do zadań głównych Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek” należy praca z dziećmi, a w szczególności: 

1) organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych, 

2) dożywianie dzieci, 

3) rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, 

4) pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami i kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, 

szkolnymi w tym indywidualna pomoc w nauce itp.), 

5) stała, systematyczna współpraca z rodziną dziecka, 

6) współpraca z innymi instytucjami (np. z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ze szkołami 

itp.), 

7) prowadzenie dokumentacji. 

 

3.  Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania 

przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, poprzez: 

 

 Zadanie 

 

Wskaźniki monitoringu Wykonawca 

 1. upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktycznych  

z uwzględnieniem nowych inicjatyw z zakresu zdrowia 

- ilość osób biorących udział  

w programach 

- Wydział Promocji 

Miasta i Ochrony 



publicznego, w szczególności związanych z koniecznością 

zapewnienia wsparcia wynikającego ze skutków długotrwałej 

pandemii Covid-19 w obszarze zdrowia psychicznego, profilaktyki 

uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców; 

2. szkolenia i podnoszenie kompetencji pracowników jednostek 

organizacyjnych i oświatowych, współuczestniczących w realizacji 

Miejskiego Programu; 

3. upowszechnianie wiedzy dot. problematyki przemocy. 

profilaktycznych; 

- ilość przeszkolonych osób; 

- ilość wydanych/ 

zakupionych/ opublikowanych 

materiałów edukacyjnych. 

 

Zdrowia; 

- firmy; 

- organizacje 

pozarządowe. 

 

4. 

 

Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie 

poprzez: 

 

 Zadanie 

 

Wskaźniki monitoringu Wykonawca 

 1. współpracę finansową i pozafinansową ze stowarzyszeniami w celu 

wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w 

rodzinie w ramach działania projektów prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe;  

2. współpracę z Komendą Powiatową Policji, Miejskim Centrum 

Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i in. przy 

realizacji programów profilaktycznych, związanych z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, skierowanych do dzieci  

i młodzieży. 

- ilość działań zrealizowanych 

przy współpracy z 

instytucjami, stowarzyszeniami 

itp. 

- Wydział Promocji 

Miasta i Ochrony 

Zdrowia; 

- firmy; 

- instytucje; 

- organizacje 

pozarządowe. 



IV. FINANSOWANIE PROGRAMU I SPOSÓB REALIZACJI 

 

1. Źródłem finansowania zadań określonych w niniejszym Programie są środki 

finansowe pochodzące z:  

a) opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

b) części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym, tj. za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach 

jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. 

„małpki”. 

Wyżej wymienione środki finansowe określa uchwała budżetowa na rok 2023 oraz na 

kolejne lata. 

2. Realizacja Programu koordynowana jest przez Wydział Promocji Miasta i Ochrony 

Zdrowia. 

3. Program realizowany będzie w ścisłej współpracy z jednostkami organizacyjnymi 

Urzędu Miasta Gostynina m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim 

Centrum Kultury, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Zespołem Interdyscyplinarnym,  Miejskim Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, 

placówkami oświatowymi, a także Komendą Powiatową Policji, Wojewódzkim 

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. 

Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oddz. COTUA i OLAZA, organizacjami 

pozarządowymi, firmami i osobami fizycznymi realizującymi usługi z zakresu działań 

przewidzianych do realizacji w Programie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


