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UCHWAŁA NR XVIII/183/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2012 

Na podstawie art.6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r. Nr 206 poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 
149, poz. 887), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie obowiązujący na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2012 w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/183/2012  

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim  

z dnia 26 stycznia 2012 r. 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
obowiązujący na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2012 

§ 1. Wstęp - Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system 
wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie sąwzorem dla dzieci. Ważnąrolęw prawidłowo 
funkcjonującej rodzinie odgrywająwzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. 
W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie zrealizowaćpodstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne 
ulegajązaburzeniu, łamane sąreguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stająsię coraz bardziej 
niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.Z badań dotyczących rodziny, 
a także obserwacji życia społecznego wiadomo, że ludzie bardzo niechętnie przyznają się do przemocy wewnątrz 
rodziny.W Polsce trudno jest określić dokładnie skalę tego zjawiska. Co roku zgłasza się zaledwie kilkanaście 
tysięcy spraw o znęcanie nad rodziną, w tym samym czasie policja rejestruje około miliona awantur domowych, do 
których jest wzywana.Przemoc w rodzinie charakteryzuje to, że: 

- jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celukontrolowanie 
i podporządkowanie ofiary, 

- siły są nierównomierne – w realizacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Sprawca jestsilniejszy, a ofiara 
słabsza, 

- narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe 
prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.), 

- powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.Doświadczenie bólu 
i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

Powszechnie przemoc traktowana jest jako akt godzący w osobistą wolność jednostki przyczyniający się 
do jej fizycznej, a także psychicznej szkody, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji 
i zmuszenie jej do zachowań niezgodnych z własną wolą. Przemoc upokarza, wywołuje cierpienie, rodząc tym 
samym nienawiść i pragnienie odwetu. Przemoc pojmowana jest także jako wywieranie wpływu na innych 
ludzi, w wyniku którego, ich aktualny poziom rozwoju somatycznego i duchowego jest mniejszy niż 
potencjalny poziom tego rozwoju. 

Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%), natomiast 
sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%) będący często pod wpływem alkoholu. Niektóre badania 
wskazują, że 40% partnerów znęcających się nad rodziną to osoby uzależnione od alkoholu. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia aktów przemocy w rodzinach alkoholowych jest ponad dwukrotnie większe 
niż w pozostałych. 

Stosowanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucia bezsilności i bezradności, ciągłego 
niepokoju, depresji, chorób związanych ze stresem. Szczególnie dramatyczne konsekwencje przemocy zauważa 
się i dzieci. Powoduje ona bowiem w ich psychice nieodwracalne skutki, które mogą dać znać o sobie dopiero 
w życiu dorosłym. 

Od kilkunastu lat w Polsce zaczęto dostrzegać problem przemocy w rodzinie, który systematycznie 
przebijałsiędo świadomości społecznej. Początkowo problem ten był marginalizowany i przemilczany. 
Stopniowo jednak zaczęto podejmowaćróżne działania mające na celu łagodzenie skutków społecznych tego 
zjawiska. Jednak skala zjawiska, która 

w pełni zaczyna dopiero docieraćdo szerokiej społeczności m. in. poprzez media, wymaga szerszego 
podejścia do tematu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uwzględnienia tej kwestii w polityce społecznej 
państwa, w tym samorządu gminnego. 

Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy różnych 
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służb. Wdrożenie w życie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie obowiązującego na terenie gminy Drawsko Pomorskie jest gwarancjązintegrowanych 
działańprofilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie. 

§ 2. Założenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie obowiązujący na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2012, zwanego dalej „Programem”, 
opierają się na Deklaracji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z 1995 roku przyjętej naII 
Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która odbyła się w Warszawie, tj.: 

1) każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem 
praw i dóbr osobistych; 

2) człowiek doświadczający przemocy nie może byćza niąobwiniany; 

3) dzieci i młodzieżmająprawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku, wolnym od przemocy, a obowiązkiem 
dorosłych jest im to zapewnić; 

4) każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, 

psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej; 

5) każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą; 

6) każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

7) każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

§ 3. Wyznacza się następujące cele Programu: 

1) ograniczenie problemu i skali skutków przemocy domowej; 

2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy; 

3) zwiększenie skuteczności działańinterwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc 
w rodzinie. 

§ 4. Cele Programu, o których mowa §3, będą realizowane poprzez: 

1) diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Drawsko Pomorskie realizowanej poprzez: 

a) zebranie informacji na temat rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie; 

b) zbadanie istniejącej infrastruktury instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie; 

c) zbadanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą, w tym zbadanie istniejących 
przeszkód w zakresie pomagania ofiarom przemocy; 

d) zbadanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników „pierwszego kontaktu”. 

2) podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie realizowane poprzez: 

a) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie obalania mitów i stereotypów na temat przemocy 
w rodzinie; 

b) kampania społeczna o charakterze informacyjnym o zjawisku przemocy w rodzinie ( ulotki, broszury, 
informatory, debata dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie itp. ). 

3) podnoszenie kompetencji służb zajmujących sięproblematykąprzemocy w rodzinie realizowane poprzez: 

a) opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń i procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach 
przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem procedury „Niebieskich Kart”; 

b) organizowanie szkoleń dla pracowników socjalnych, policji, kuratorów zawodowych i społecznych, 
pedagogów szkolnych, nauczycieli podnoszących umiejętność rozpoznawania zjawiska przemocy w rodzinie 
i kompetencje i udzielenia pomocy ofiarom przemocy i sprawcom; 

c) usprawnienie przepływu informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemem 
przemocy w rodzinie oraz ujednolicenie procedur postępowania. 

4) udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie realizowane poprzez: 

a) wspieranie działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie; 
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b) wspieranie działalności Poradni dla Osób z Problemem Alkoholowym; 

c) wspieranie działalności Punktu Informacyjnego dla Osób z Problemem Narkotykowym; 

d) udostępnianie do publicznej wiadomości informatorów o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach 
doświadczenia przemocy w rodzinie; 

5) oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie realizowane poprzez: 

a) realizację programów edukacyjno – korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie; 

b) rozpowszechnianie informacji na temat procedury Niebieskiej Karty; 

c) rozpowszechnianie informacji o prawach osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

§ 5. Przewidywane efekty realizacji Programu: 

1) zmiana postaw społeczności lokalnej gminy Drawsko Pomorskie wobec przemocy w rodzinie; 

2) wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie; 

3) spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie; 

4) spadek liczby rodzin, w których interwencje policji i innych służb zajmujących sięprzemocąw rodzinie 
podejmowane sąwielokrotnie. 

§ 6. Źródła finansowania Programu:Realizacja Programu będzie finansowana ze środków gminy Drawsko 
Pomorskie. 


