
Zał�cznik  

do UCHWAŁY NR RADY 

MIASTA I GMINY DOLSK       

z dnia 19 czerwca 2013r.  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2015   

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie zgodnie z ustaw� o przeciwdziałaniu przemocy to jednorazowe 

albo powtarzaj�ce si� umy�lne działanie lub zaniechanie naruszaj�ce prawa lub dobra osobiste 

członka rodziny, lub innej osoby wspólnie zamieszkuj�cej lub gospodaruj�cej.  

Na terenie Gminy Dolsk w roku 2012  było 10  interwencji domowych policji.  

W tym okresie 7 rodzin obj�tych  było specjalistycznymi działaniami w zakresie 

przeciwdziałania przemocy -  Niebieskie Karty. Wielokrotnie czynnikiem wyzwalaj�cym 

działania sprawców był alkohol.  

Skala zjawiska przemocy w rodzinie uzasadnia konieczno�� budowania na szczeblu lokalnym 

systemu przeciwdziałania tej przemocy. 

Adresaci programu  

Program przeznaczony jest dla mieszka�ców Gminy Dolsk, a w szczególno�ci osób        

i rodzin z problemem przemocy w rodzinie, przedstawicieli instytucji i słu�b pracuj�cych z 

osobami do�wiadczaj�cymi przemocy i sprawcami przemocy. 

Główne cele programu:  

1. Budowa zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Zwi�kszenie skuteczno�ci i dost�pno�ci pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

3. Zwi�kszenie skuteczno�ci działa� wobec sprawców przemocy. 

Cele szczegółowe: 

1. Koordynacja działa� poszczególnych instytucji działaj�cych na rzecz osób i rodzin 

dotkni�tych problemem przemocy w rodzinie,  

2. Zwi�kszenie wiedzy społeczno�ci lokalnej na temat przemocy w rodzinie, 

3. Wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie                

z problemem przemocy, 

4. Zwi�kszenie dost�pno�ci specjalistycznych usług ofiarom przemocy w rodzinie oraz 

sprawcom przemocy. 



Program b�dzie realizowany w oparciu o nast�puj�ce akty prawne: 

1. Ustaw� z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 

2005r., Nr 180, poz. 1493), 

2. Ustaw� z dnia 26 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zmianami) 

3. Ustaw� z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., 

Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) 

4. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrze�nia 2011r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Dz.U. z 2011r., 

Nr209, poz.1245) 

 Podstawowe zdania gminy do realizacji w okresie obj�tym programem 

I. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

1. Prowadzenie działa� edukacyjno – informacyjnych na temat przemocy w rodzinie 

(ulotki, plakaty, broszury, artykuły do prasy), 

2. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli ró�nych grup zawodowych 

zajmuj�cych si� problematyk� przemocy w rodzinie, 

3. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych, 

4. Podejmowanie działa� o charakterze edukacyjnym skierowanych do rodziców, 

których celem jest przygotowanie do wychowania dzieci bez przemocy, 

5. Tworzenie warunków do bezpiecznego sp�dzania czasu, 

6. Monitorowanie prowadzonych działa�, które pozwol� na systematyczn� ocen�
efektów. 

II. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

1. Prowadzenie działa� przez na rzecz dzieci i rodzin z problemem przemocy w rodzinie. 

2. Prowadzenie działa� wobec osób i rodzin z problemem przemocy w rodzinie.  

3. Współdziałanie z PCPR w �remie w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy 

ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. 

III. Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

A. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie poprzez: 

1) Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie: 

1. Monitorowanie prowadzonych post�powa� w sprawach zwi�zanych ze zjawiskiem 

przemocy przez nast�puj�ce instytucje: 

a) O�rodek Pomocy Społecznej w Dolsku,  

b) Zespół Interdyscyplinarny w Dolsku, 

c) Komend� Powiatow� Policji w �remie. 

d) MGKRPA w Dolsku 

e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w �remie 

f) Placówki o�wiatowe 

g) Słu�b� zdrowia. 

2. Prowadzenie działa� terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie. 



2)  Systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli ró�nych grup   

zawodowych zajmuj�cych si� pomoc� ofiarom przemocy w rodzinie w ramach 

organizowanych szkole� i kursów. 

3)  Tworzenie warunków do bezpiecznego sp�dzania czasu, w szczególno�ci dla dzieci i 

młodzie�y poprzez kontynuacj� działalno�ci �wietlic. 

B. Budowanie działa� interwencyjnych skierowanych do sprawców przemocy           

w rodzinie poprzez: 

1. Zapobieganie kontaktowaniu si� sprawców przemocy w rodzinie z osobami 

pokrzywdzonymi, a w szczególno�ci: 

izolowanie sprawców od ofiar na podstawie odr�bnych przepisów – zadanie 

realizowane w szczególno�ci we współpracy z Prokuratur� Rejonow�, Komend�
Powiatow� Policji oraz S�dem Rejonowym . 

2. Podejmowanie przez MGKRPA w Dolsku czynno�ci zmierzaj�cych do orzeczenia o 

zastosowaniu wobec osoby uzale�nionej od alkoholu obowi�zku poddania si� leczeniu 

odwykowemu. 

3. Umo�liwienie sprawcy przemocy uczestnictwa w programie korekcyjno – 

edukacyjnym – współpraca w tym zakresie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w �remie. 

Przewidywane efekty realizacji Programu: 

1. Zmiana postaw społeczno�ci lokalnej wobec problemu przemocy w rodzinie. 

2. Wzrost kompetencji osób �wiadcz�cych profesjonaln� pomoc ofiarom i sprawcom 

przemocy w rodzinie. 

3. Rozwój systemu wsparcia dla osób i rodzin z problemem przemocy w rodzinie. 

4. Zmniejszenie liczby przypadków przemocy w rodzinie.

5. Zintegrowanie działa� instytucji i organizacji działaj�cych w obszarze pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie. 

Finansowanie programu 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie finansowany b�dzie ze �rodków własnych gminy oraz �rodków 

pozabud�etowych pozyskiwanych z innych �ródeł.

. 

Realizatorzy programu: 

1) Zespół Interdyscyplinarny w Dolsku,  

2) O�rodek Pomocy Społecznej w Dolsku, 

3) Miejsko Gminna Komisja Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych w Dolsku, 

4) Placówki o�wiaty, 

5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w �remie, 

6) Komenda Powiatowa Policji w �remie, 

7) Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Familia”, 

8) inne instytucje  i organizacje zajmuj�ce si� przemoc� w rodzinie 

. 


