
UCHWAŁA NR XXXI/306/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia dwuletniego gminnego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013 - 2015. 

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 dwuletni gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013 – 2015 w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 

mgr Czesław Faliński

——————————————————————————————————————————————————
Strona 1Id: E16246EF-45A8-4E46-ABB2-65782C4509A0. Podpisany



Załącznik do Uchwały Nr XXXI/306/2013 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2013 - 2015 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2011-2013 został opracowany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 15 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, Kodeks Karny i Kodeks Postępowania Karnego, Krajowy Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2012 – 2020. 

Diagnoza problemu przemocy w gminie Drawsko Pomorskie 

Definicja przemocy wg Światowej Organizacji Zdrowia to: celowe użycie siły fizycznej, 
zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko grupie lub 
społeczności, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne 
uszkodzenie, śmierć, ból psychologiczny, zaburzenia w rozwoju lub deprywację. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje 
przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny lub także innej osoby 
wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej; 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, jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są zarówno 
bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, długotrwałe 
problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy doświadczanej 
w dzieciństwie. Przemoc domowa jest także poważnym problemem społecznym. Jej 
destrukcyjna siła niszczy cały system rodzinny, pozbawia poczucia bezpieczeństwa, 
odbiera możliwość prawidłowego rozwoju najmłodszym członkom rodziny, sprzyja 
powstawaniu patologicznych wzorców w relacjach międzyludzkich, generuje znaczne 
koszty finansowe (absencje w pracy, zwolnienia lekarskie, samobójstwa, hospitalizacje, 
leki, itp.). 

Charakterystyka zjawiska przemocy w gminie Drawsko Pomorskie 

W 2012 roku do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego wpłynęły 33 
„Niebieskie Karty”, z czego 8 dotyczyło podejrzenia występowania przemocy wobec 
małoletnich, gdzie osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy był jeden z opiekunów. 
Trudnym do ujawnienia, a tym samym do stworzenia możliwości udzielenia pomocy jest 
problem wobec osób starszych oraz niepełnosprawnych. Jest to obszar, który wymaga 
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profesjonalnej identyfikacji oraz wykreowania skutecznych sposobów pomocy. Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działający w Drawsku 
Pomorskim udzielił w 2012 r. 87 porad i konsultacji dla 67 osób. 

Pracownicy socjalni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obserwują 
wzrost ilości zgłoszeń o podejrzeniu przemocy w rodzinie, co świadczy o efektach 
edukowania społeczności lokalnej. 

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie 

Gmina Drawsko Pomorskie posiada zasoby kadrowe, instytucjonalne i lokalowe 
niezbędne do efektywnego przeciwdziałania przemocy: 

a) kadrowe: 

- osoby z gminy przeszkolone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 
pracownicy socjalni, nauczyciele, pedagodzy szkolni, dzielnicowi, kuratorzy, 
pielęgniarki środowiskowe, lekarze rodzinni. 

- w każdej szkole na terenie gminy zatrudniony jest pedagog szkolny i/lub psycholog oraz 
realizowane są Szkolne Programy Profilaktyki zawierające zadania związane 
z przeciwdziałaniem przemocy, 

- w ramach struktury Gminnego Centrum Profilaktyki w Drawsku Pomorskim w budynku 
przy Pl. Konstytucji 7 działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie gdzie pracują: psycholog, pracownik socjalny, 

- przy Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim przy ulicy 
Połczyńskiej 9 działa Punkt Interwencji Kryzysowej, gdzie pracują: psycholog, 
pracownik socjalny, radca prawny, 

- w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim prowadzona jest 
terapia indywidualna i rodzinna oraz zajęcia dla rodziców ramach „Szkoły dla 
rodziców”. 

b) lokalowe: 

Do ważnych zasobów lokalowych, w szczególności ze względu na ochronę ofiar 
przemocy należy Hostel funkcjonujący w strukturze Ośrodka Wspierania Dziecka 
i Rodziny w Drawsku Pomorskim, gdzie ofiara przemocy może uzyskać schronienie 
oraz pomoc psychologiczną i prawną w kryzysie. 

Część programowa 

Program jest skierowany do ogółu mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie, w tym 
szczególnie do tych, którzy są uwikłani w przemoc jako: ofiara, sprawca przemocy lub 
świadek przemocy. 

Cele Główne Programu : 

1. Ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Rozwijanie i usprawnianie interdyscyplinarnego systemu interwencji i ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie - podniesienie skuteczności interwencji wobec problemu przemocy. 

3. Rozwój specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc. 

4. Doskonalenie działalności Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
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5. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy – podniesienie poziomu wiedzy, 
rozwijanie empatii, odpowiedzialności i kompetencji społecznych wobec problemu 
przemocy. 

Działania podejmowane w celu realizacji programu : 

1. Wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty – interwencja i monitoring w rodzinach 
uwikłanych w przemoc (Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, GKRPA, placówki oświatowe, 
placówki służby zdrowia) 

2. Prowadzenie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego dla rodzin dotkniętych 
przemocą przez pracowników socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
we współpracy z pedagogami szkolnymi, psychologami, terapeutami rodzinnymi, policją, 
GKRPA. 

3. Działalność informacyjna - udostępnianie do publicznej wiadomości informatorów 
o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy(Ośrodek 
Pomocy Społecznej we współpracy z innymi instytucjami, szkołami, lokalnymi mediami, 
organizacjami pozarządowymi, GKRPA, placówki oświatowe, ochroną zdrowia). 

4. Wzmacnianie zasobów gminy w zakresie realizacji niniejszego programu: 

- szkolenie pracowników instytucji i służb w zakresie rozpoznawania i interwencji w sytuacji 
przemocy domowej, 

- szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kadry pracowników socjalnych do pracy z rodziną 

- wdrażanie innowacyjnych form pomocy (Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy 
z instytucjami gminnymi, organizacjami pozarządowymi, samorządem powiatowymi 
innymi partnerami działającymi ponadlokalnie) rodzinie z problemem przemocy. 

- podnoszenie kompetencji członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego -oraz osób 
działających w obszarze przeciwdziałania przemocy poprzez udział w szkoleniach, 
konferencjach. 

5. Edukowanie dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 
spotkania 
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

6. Organizowanie w szkołach konkursów o tematyce przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie (we współpracy z pedagogami, nauczycielami). 

7. Zorganizowanie konferencji na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci (2013), 
wobec osób starszych i niepełnosprawnych (2014-2015). 

8. Udział w ogólnopolskich kampaniach przeciw przemocy w rodzinie ( biała wstążka, 
tydzień pomocy ofiarom przestępstw, itp.) 

9. Prowadzenie działań psychoedukacyjnych na terenie gminy w zakresie zjawiska 
przemocy i radzenia sobie z nim przy współpracy ze szkołami, lokalnymi mediami, 
kościołem, ochroną zdrowia,promowanie i rozwijanie umiejętności stosowania przez 
rodziców metod wychowania bez przemocy (w ramach współpracy ze szkołami oraz 
przedszkolami), podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie przy 
równoczesnym podnoszeniu kompetencji w radzeniu sobie z przemocą. 

Realizacja Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie : 
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Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku 
Pomorskim. Za realizację poszczególnych zadań odpowiedzialne są instytucje 
i organizacje wchodzące w skład Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie zgodnie z ich kompetencjami i przeznaczeniem. 

Ewaluacja 

Program będzie ewaluowany poprzez systematyczną sprawozdawczość (co najmniej 
1 raz w roku) dokonywaną w ramach wszystkich elementów systemu. Podstawowymi 
wskaźnikami służącymi do ewaluacji programu są: 

- liczba Niebieskich kart 

- ilość interwencji, udzielonych porad, konsultacji, osób korzystających z różnych form 
pomocy, 

- ilość osób, które wzięły udział w programie dla sprawców przemocy, 

- ilość i rodzaj przeprowadzonych działań profilaktycznych. 

Budżet programu 

Realizacja programu finansowana będzie ze środków własnych gminy Drawsko 
Pomorskie oraz ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

Program realizowany będzie od dnia jego uchwalenia do 31 grudnia 2015 roku. 
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), obowiązkiem gminy jest opracowanie 
gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie. 
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