
UCHWAŁA Nr VI/30/2011 

RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO 

z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na  lata 2011 - 2013 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.   

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 

na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm. /Rada 

Gminy Jedlnia- Letnisko uchwala co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2013,  

w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                         

             



                                 ZAŁĄCZNIK Nr 1 

                                                                                             do Uchwały Nr VI/30/2011 

                                                                                              Rady Gmina Jedlnia-Letnisko 

             z dnia 27 kwietnia 2011r. 

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 

 PRZEMOCY W RODZINIE  

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  

W GMINIE JEDLNIA-LETNISKO NA LATA 2011-2013 

 

 

WSTĘP 

 

Przemoc w rodzinie, zwana często przemocą domową, to zamierzone, wykorzystujące 

przewagę sił działanie skierowane  przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa  

i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.  

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, 

jest poważnym zaburzeniem funkcjonowania rodziny, które prowadzi do naruszeń norm 

moralnych i prawnych. Może nieść ze sobą tragiczne skutki psychospołeczne. 

Ustawa z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 

1493 z późn. zm.) definiuje przemoc jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne 

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny,  

a także 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 

zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne  

u osób dotkniętych przemocą.  
Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że występuje ona 

tylko w patologicznych środowiskach. Jak wynika z danych statystycznych przemoc w 

rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. Przemoc ze 

strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę ofiar 

na długie lata. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny. 

Ofiarami przemocy domowej są najczęściej osoby słabsze  w rodzinie; dzieci, kobiety, osoby 

chore, osoby starsze i niepełnosprawne. 

Wyróżnia się pięć podstawowych form przemocy w rodzinie: 

 Przemoc fizyczna – najbardziej widoczna i najtrudniejsza do ukrycia, od 

szturchania, popychania, ciągnięcia za włosy, uszy, aż po zachowania powodujące 

ostre urazy fizyczne wymagające hospitalizacji. To właśnie jej drastyczne 

przykłady są pokazywane przez media. 

 Przemoc psychiczna – najtrudniejsza do udowodnienia, często zaczyna się 

niepostrzeżenie, od ignorowania czyichś potrzeb, krytykowania poglądów, 

zazdrości, ograniczania kontaktów z bliskimi, po oskarżanie, poniżanie, 

wyśmiewanie, upokarzanie, szantażowanie i groźby; 



 Przemoc ekonomiczna – uniemożliwianie podjęcia  pracy, dostępu do wspólnych 

środków finansowych i dóbr materialnych, odbieranie zarobionych pieniędzy, 

niszczenie własności, niełożenie na utrzymanie rodziny; 

 Przemoc seksualna – przedmiotowe traktowanie drugiej osoby w celu zaspakajania 

własnych potrzeb seksualnych, zmuszanie do nieakceptowanych przez partnera 

praktyk i zachowań seksualnych (od sytuacji zmuszania do oglądania pornografii 

po gwałt); 

 Zaniedbanie – najczęściej stosowane wobec dzieci, a objawiające się 

niezaspokajaniem ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych.   

O zaniedbaniu mówimy  w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku 

zainteresowania jego rozwojem, problemami, a także zdrowiem i higieną. 

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. W zależności od tego, czy przemoc ma 

charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu karnego. 

Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się 

nad rodziną, art.207 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

Skuteczne przeciwdziałanie przemocy domowej wymaga  współpracy i współdziałania 

placówek zajmujących się pomocą rodzinie i dziecku oraz służb odpowiedzialnych za nasze 

bezpieczeństwo. Współpraca dotyczyć powinna wszystkich aspektów problemu, poczynając 

od jego diagnozy, poprzez  odpowiednie interwencje, a następnie łagodzenie i terapię 

urazowych skutków domowego znęcania.  

Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga podjęcia działań zawartych  

w niniejszym programie. Program Przeciwdziałania Przemocy Gminy Jedlnia-Letnisko ma 

charakter długofalowy. Działania Programu obejmują lata 2011-2013. W miarę potrzeb  

i sytuacji społecznej zadania Programu mogą ulegać zmianom i udoskonaleniom. 

 

ROZDZIAŁ I Cele programu 

1) Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

2) Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Jedlnia-Letnisko, 

3) Zwiększenie dostępności pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

4) Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc, 

Cele programu realizowane będą poprzez: 

1. Współpracę z instytucjami i organizacjami na rzecz zbudowania lokalnego systemu 

przeciwdziałania przemocy,  

2. Diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie gminy Jedlnia-Letnisko, 

3. Podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie, 

4. Wsparcie i profesjonalna pomoc doradcza, terapeutyczna, socjalna – dla rodzin dotkniętych 

przemocą, 

5. Wspieranie ofiar przemocy w sytuacjach kryzysowych, 

6. Oddziaływanie na sprawców przemocy domowej. 

 

ROZDZIAŁ II Założenia Programu 

1. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia 

sobie z tym problemem,  

2. Promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy, 

3. Poszerzanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

4. Działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy.  

 

ROZDZIAŁ III Przepisy w oparciu, o które realizowany będzie Program  

1. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 



2. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180,poz.1493 z późn. zm.), 

3. Ustawę 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.), 

4. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz.1362 z późn. zm.). 

 

ROZDZIAŁ IV Zasoby gminy Jedlnia-Letnisko w zakresie realizacji Programu 

 

1. Zasoby instytucjonalne gminy: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Posterunek Policji, 

 Placówki oświatowe, 

 Placówki ochrony zdrowia, 

 Sołtysi i rady sołeckie, 

 Instytucje kościelne. 

2. Mocne strony 

 Dobrze przygotowana i stale doskonaląca swoje umiejętności kadra pomocy 

społecznej, 

 Znajomość problemu i umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej  

w praktyce prze pracowników socjalnych, 

 Dobra współpraca z organizacjami i służbami, 

 Poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym, 

 Silne więzi rodzinne, 

3. Słabe strony 

 Niewystarczająca infrastruktura socjalna gminy, 

 Brak specjalistycznej placówki pomagającej ofiarom przemocy, 

 Brak wypracowanych systemów wspomagania działań profilaktycznych, 

 Brak spójnego systemu współpracy między podmiotami działającymi na rzecz 

rodzin zagrożonych przemocą, 

4. Zagrożenia 

 Stereotypy panujące w środowisku na temat przemocy domowej, 

 Problemy alkoholowe członów rodzin. 

 Brak współpracy rodzin w zakresie poprawy sytuacji rodzinno-ekonomiczno-

zwodowej, 

 Niskie dochody rodzin, 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych rodzin, 

 Brak motywacji ekonomicznej dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

ROZDZIAŁ V Realizacja celów Programu 

 

CEL 1 Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Jedlnia-

Letnisko 

 

1. Określenie w drodze uchwały trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Jedlnia-Letnisko oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

2. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego. 



3. Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań 

w zakresie przeciwdziałania przemocy. Termin realizacji - lata 2011-2013. Do zadań zespołu 

należą: 

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

b) inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, 

c) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy  

w środowisku lokalnym, 

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

f) monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy oraz 

rodzin, w których dochodzi do przemocy, 

g)udział w działaniach edukacyjno-informacyjnych 

h) prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań. 

4.Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy: 

a) propagowanie skutecznych sposobów powstrzymywania przemocy, 

b) obalanie mitów na temat przemocy, 

c) wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu promujące zachowania nieagresywne, 

d) organizowanie spotkań edukacyjnych dla mieszkańców gminy, 

e) udostępnianie i rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej materiałów edukacyjnych 

(broszur, ulotek, plakatów, informatorów itp.) dotyczących zjawiska przemocy oraz procedur 

prawnych z tym związanych. 

 

CEL 2 Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie 

 

a) izolowanie sprawców od ofiar, 

b) udzielanie informacji sprawcom przemocy o konsekwencjach prawnych wynikających ze 

stosowanie przemocy, 

c) prowadzenie rozmów z osobami stosującymi przemoc a nadużywającymi alkoholu. 

 

CEL 3 Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

 

a) kierowanie zarówno ofiar jak i sprawców przemocy do specjalistycznych poradni 

rodzinnych lub psychologa, 

b) kierowanie ofiar i sprawców przemocy na grupy wsparcia 

c) praca socjalna z osobami doznającymi przemocy, 

d) Wsparcie i profesjonalna pomoc doradcza, terapeutyczna, socjalna – ofiarowane dzieciom 

 i rodzinom dotkniętym przemocą. 

e) udzielanie informacji na temat pozyskania zaświadczenia lekarskiego,  

f) udzielanie informacji na temat praw przysługującym ofiarom przemocy,  

g) rozpowszechnianie telefonów zaufania: „Niebieska Linia”, „Pomarańczowa Linia”, 

h) podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty 

 

ROZDZIAŁ VI Przewidywane efekty 

 

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 w sprawy przeciwdziałania przemocy. 

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

przemocą. 

7. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy (np. agresji, wandalizmu, nieporadności 

życiowej). 

8. Zmniejszenie skali wynikających z przemocy dysfunkcji rodziny 

 

ROZDZIAŁ VII Monitorowanie 

 

Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość 

podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdanie z realizacji Programu 

podmioty składają do dnia 31 stycznia każdego roku do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do 31 marca każdego 

roku przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu. 

 

 

ROZDZIAŁ VI Finansowanie programu 

 

Program będzie finansowany ze środków budżetu gminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


