
Uchwała Nr YII/29/11 
Rady Gminy Adamów 

z dnia 25 marca 201 lr. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX) 127)2008 Rady Gminy Adamów z dnia 07 lipca 2008r. 
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 200lr. Nr 142 poz. 1591 z później, zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 
później, zm.) uchwala się co następuje: 

W Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Załącznik Nr 6 - Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie stanowiący załącznik do załącznika Uchwały Nr 
XIX) 127)2008 z dnia 7 lipca 2008r. otrzymuje nowe brzmienie „Gminny program 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie" i stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§1 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do 

Uchwała NrVII)29)ll 

Rady Gminy Adamów 
z 

dnia 25 marca 201 lr. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 

OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

Adamów, marzec 2011 
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Podstawa prawna 

1. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą 
Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006r. 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 
2009r Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn.zm.). 

4. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. 
zm.). 
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Wstęp 

Przemoc w rodzinie jest problemem niezdeterminowanym kontekstem 
regionalnym, społecznym czy materialnym. Dotyka ludzi niezależnie od 
miejsca zamieszkania i statusu społecznego. Jest poważnym problemem 
społecznym, szczególnie gdy krzywdzone są dzieci. 
Zjawisko przemocy definiowane jest jako „ jednorazowe albo powtarzające 
się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 
osób w rodzinie, 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". 

Rodzina jest podstawowym elementem struktury społecznej. Ma swoisty 
układ więzi rodzinnych, które warunkują kształtowanie się równowagi 
psychicznej jej członków. To w rodzinie tworzą się zręby osobowości młodego 
człowieka. O tym jakie one będą decydują wyznawane przez nie wartości, 
normy moralne i zasady. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje 
niezmiernie głębokie i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci zaburzeń 
emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie. Stosowanie przemocy w 
rodzinie godzi w jej istnienie, nie służy jej stabilności, osłabia jedność oraz 
narusza zwłaszcza wolność osobistą dziecka. Dziecko zamiast korzystać z 
bezpieczeństwa osobistego boryka się z lękiem i strachem, zamiast spotykać 
się z szacunkiem, poważaniem, doświadcza poniżenie i pogwałcenie 
własnych praw. Krzywda dziecka jest jednym z podstawowych zagrożeń jego 
zdrowia psychicznego, co z kolei często prowadzi do zaburzeń natury 
somatycznej. 

Z myślą o konieczności inicjowania wyspecjalizowanych procesów 
wsparcia społecznego do przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy powstał niniejszy program. Celem programu jest 
realizacja zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Program będzie realizowany w latach 2011 - 2015. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowany będzie w trzech obszarach: 
profilaktycznym (profilaktyka i edukacja), interwencyjnym (bezpośrednia 
pomoc ofiarom przemocy w rodzinie) oraz terapeutycznym (praca ze 
sprawcami przemocy domowej). 
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Rozwiązywanie problemów społecznych związanych ze zjawiskiem 
przemocy w rodzinie jest wspólnym interesem uzupełniających się działań 
specjalistów, instytucji i organizacji, dlatego cel będzie możliwy do 
osiągnięcia dzięki zintegrowaniu wszelkich możliwych zasobów tych jednostek 
do realizacji zadań programu. Przedstawiciele m.in. służby zdrowia, pomocy 
społecznej, instytucji porządku publicznego mają doczynienia z innym 
aspektem zjawiska przemocy w rodzinie. Podejmowanie wspólnych działań w 
tym zakresie , poczucie wspólnego celu pozwoli zwiększyć jakość wsparcia. 

II. Cele programu 

Celem głównym Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest podniesienie jakości 
skutecznego reagowania i rozwiązywania problemów z zakresu szeroko 
rozumianej przemocy w rodzinie. 

Cele szczegółowe w obszarze profilaktycznym: 
- zdiagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Adamów, 
- podnoszenie wiedzy w środowiskach lokalnych na temat zjawiska przemocy 
w rodzinie jego skutków, 
- promowanie profilaktyki zjawiska przemocy w rodzinie, 
- podnoszenie wiedzy i kompetencji osób pracujących na rzecz osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie, 
- promowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, 

- monitorowanie środowisk zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie. 

Cele szczegółowe w obszarze interwencyjnym: 
- poprawa jakości skuteczności osób i instytucji reagujących w przypadkach 
występowania przemocy w rodzinie, 
- rozbudowanie lokalnej oferty pomocy (wsparcie psychologiczne, prawne) 
oraz zwiększenie skuteczności ochrony osób krzywdzonych, 
- integracja działań instytucji wobec problemu przemocy w rodzinie, 
- rozwój infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie. 
Cele szczegółowe w obszarze terapeutycznym: 
- Zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc. 

II. Założenia programu 
Przez realizację celów zakłada się: 
1. Świadczenie profesjonalnej, zintegrowanej pomocy ofiarom przemocy w 
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rodzinie. 
2. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Adamów. 
3. Promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy. 
4. Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

III. Realizacja programu 

lll.l. Obszar profilaktyczny 

W ramach obszaru będą realizowane m.in. następujące zadania: 
1. profilaktyka przemocy w rodzinie: 
2. podwyższanie kwalifikacji i umiejętności osób zawodowo działających w 
obszarze przemocy w rodzinie; 
3. wykorzystanie diagnozy i stały monitoring zjawiska przemocy w rodzinie. 

1. 
p 

ZADANIE OPIS ZADANIA TERMIN 
REALIZAC 
Jl 

REALIZATOR LUB 
KOORDYNATOR 

1. Profilaktyka przemocy 
w rodzinie 

a) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych na temat 
zjawiska występowania przemocy i jego skutkach 
(kursy, pogadanki, szkolenia, broszury informacyjne) 

Od 2011 Placówki 
oświatowe, 
GKRPA 

b) działania edukacyjne służące wzmocnieniu 
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji 
rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w 
rodzinie 

Od 2011 Placówki 
oświatowe, 
GKRPA 

c) tworzenie i realizacja programów 
profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i 
młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 

Od 2011 Zespół 
interdyscyplinar 
ny, 
placówki 
oświatowe 

d) diagnoza zjawiska przemocy - stworzenie bazy 
danych dla ułatwienia monitorowania zjawiska 
przemocy w rodzinie na terenie Gminy Adamów 

Od 2011 Zespół 
interdyscyplinar 
ny 

e) wspieranie form spędzania wolnego czasu przez 
dzieci i młodzież, sprzyjających zachowaniom 
nieagresywnym 

Od 2011 Placówki 
oświatowe 
GKRPA 

2. Podwyższenie 
kwalifikacji i 
umiejętności osób 

a) zbadanie potrzeb szkoleniowych z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

Od 2011 Zespół 
interdyscyplinar 
ny 
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zawodowo 
działających w 
obszarze przemocy w 
rodzinie 

b) podnoszenie kompetencji zawodowych osób 
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w 
rodzinie 

Od 2011 Zespół 
interdyscyplinar 
ny 

3. Wykorzystanie diagnozy 
i stały monitoring 
zjawiska przemocy w 
rodzinie na terenie 
Gminy Adamów 

a) gromadzenie ilościowych i jakościowych danych 
dotyczących problemów i potrzeb osób 
doświadczających przemocy w rodzinie 

Od 2011 Policja 
GO PS 
oświata 
służba zdrowia 
GKRPA 

Wykorzystanie diagnozy 
i stały monitoring 
zjawiska przemocy w 
rodzinie na terenie 
Gminy Adamów 

b) stworzenie bazy danych Od 2011 Zespół 
interdyscyplinar 
ny 

111.2 Obszar interwencyjny 

W ramach obszaru będą realizowane m.in. następujące zadania: 
1. powołanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie; 
2. opracowanie standardów i procedur wsparcia osób doświadczającym 
przemocy w rodzinie dla służb zawodowo stykających się z problemem; 
3. interwencje w środowiskach, gdzie występuje przemoc w rodzinie i 
wspieranie ofiar przemocy w przezwyciężeniu trudnej sytuacji, w jakiej się 
znalazły. 

i-
ZADANIE OPIS ZADANIA TERMIN 

REALIZACJ 
1 

REALIZATOR 
LUB 
KOORDYNAT 
OR 

1. Powołanie zespołu 
interdyscyplinarnego 
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie; 

a) zainicjowanie powstania zespołu interdyscyplinarnego, 
którego celem będzie w szczególności: 
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
- podejmowanie działań środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie mającą na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku, 
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym 
przemocą w rodzinie, 
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i 
możliwościach udzielania pomocy w środowisku 
lokalnym, 
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

2011 GOPS Adamów 

2. Opracowanie 
standardów i procedur 
wsparcia osób 

a) opracowanie i wdrażanie alternatywnych form 
wsparcia dla osób pokrzywdzonych przemocą 

Od 2011 Zespół 
interdyscyplinarny 
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doświadczających 
przemocy w rodzinie 
dla służb zawodowo 
stykających się z 
problemem 

b) rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz 
możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym 

Od 2011 Zespół 
interdyscyplinarny 

3. Interwencje w 
środowiskach, gdzie 
występuje przemoc i 
wspieranie ofiar 
przemocy w 

a) praca z rodzinami, gdzie prowadzona jest procedura 
„Niebieska Karta" - prowadzenie dokumentacji działań 
podejmowanych wobec tych rodzin 

Od 2011 Zespół 
interdyscyplinarny 

przezwycięzemu 
trudnej sytuacji, w 
jakiej się znalazły. 

b) praca socjalna z osobami doznającymi przemocy Od 2011 GOPS Adamów 
Policja 

przezwycięzemu 
trudnej sytuacji, w 
jakiej się znalazły. c) organizowanie poradnictwa specjalistycznego dla 

ofiar przemocy 
Od 2011 GOPS 

d) pomoc osobom doświadczającym przemocy 
zmuszonym do opuszczenia swojego dotychczasowego 
miejsca zamieszkania 

Od 2011 GOPS Adamów 
Policja 

e) rozszerzenie oferty instytucjonalnej, ukierunkowanej na 
pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

Od 2012 UG Adamów 

III. 3 Obszar terapeutyczny 
W ramach obszaru będą realizowane m.in. następujące zadania: 
1. działania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w 
rodzinie; 
2. monitorowanie zachowań sprawców przemocy w rodzinie. 

1. 
P 

ZADANIE OPIS ZADANIA TERMIN 
REALIZACJ 
1 

REALIZATOR LUB 
KOORDYNATOR 

Działania korekcyjno-
edukacyjne wobec 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

a) kierowanie sprawców przemocy na zajęcia 
terapeutyczne do specjalistycznych poradni 

Od 2011 Zespół 
interdyscyplinarn 
y 
GKRPA 

Działania korekcyjno-
edukacyjne wobec 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

b) tworzenie i wdrażanie programów terapeutycznych Od 2013 Zespół 
interdyscyplinarn 
y 

2. Monitorowanie 
zachowań sprawców 
przemocy w rodzinie. 

a) organizowanie strategii penalizujących nakierowanych 
na sprawców przemocy 

Od 2011 Policja 
GOPS Adamów 

2. Monitorowanie 
zachowań sprawców 
przemocy w rodzinie. b) opracowanie procedury postępowania wobec 

sprawców przemocy 
Od 2011 Zespół 

interdyscyplinarn 
y 

IV. Oczekiwane rezultaty 
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Realizacja programu pozwoli na zbudowanie sieci wsparcia dla rodzin, w 
których występuje zjawisko przemocy. Program przyczyni się do: 

- powołania zespołu interdyscyplinarnego, 

- wzmocnienia systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy w 
rodzinie, 

- wzrostu jakości świadczonych usług i systemu wsparcia dla osób 
doświadczających przemocy, 

- zwiększenia wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

- pozyskania danych obrazujących skalę zjawiska przemocy w rodzinie na 
terenie Gminy Adamów; 
- określenie obszarów, które wymagają wsparcia; 

- wzmocnienia kompetencji wychowawczych rodziców, 

- poszerzenia wiedzy osób pokrzywdzonych na temat form pomocy, 

- ochrony ofiar przed dalszym krzywdzeniem, 

- stworzenia procedur pracy ze sprawcami. 

V. Podmioty realizujące program 

Realizatorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Adamów są: 

1. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów 
wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

2. instytucje i jednostki: 
a) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suchowoli, 
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie, 
c) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamowie, 
d) Posterunek Policji w Krasnobrodzie, 
e) placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy Adamów. 

VI. Monitoring i sprawozdawczość 
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie stanowi załącznik do Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych, dlatego też sprawozdawczość z działań 
podejmowanych w oparciu o program będzie częścią sprawozdania z 
realizacji założeń strategii, przedstawianej przez ośrodek pomocy Radzie 
Gminy. 
Sprawozdawczość z realizacji Programu będzie oparta na cząstkowej 
sprawozdawczości zaangażowanych w jego realizację podmiotów, 
składanej do ośrodka pomocy społecznej w terminie do 31 stycznia każdego 
roku. 

VII. Zasady finansowania Programu 

Finansowanie realizacji zadań Programu będzie dokonywane ze środków 
budżetowych gminy, w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a także 
dotacji celowych w ramach zadań własnych i innych źródeł zewnętrznych. 
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