
UCHWAŁA NR XXIX/207/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 dla Gminy Świebodzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) uchwala się co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2017 – 2020 dla Gminy Świebodzice w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr Łukasz Kwadrans



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE 

DLA GMINY ŚWIEBODZICE  

NA LATA 2017 - 2020 

 

 
 

 

 

 

 

Świebodzice 2017 r. 

 

 

 



1.  Wstęp 

 

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw 

rodzinie, naruszające godność oraz podstawowe prawa i dobra osobiste. 

 

  

 Przemoc domowa zdefiniowana jednoznacznie jako zachowania negatywne o dużej 

szkodliwości społecznej może być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. 

Dotknięta nią rodzina przestaje być zdrowym, twórczym spoiwem budującym wartościową 

społeczność lokalną. Dokonywana w zaciszu domowym przemoc, jest tym groźniejsza dla 

kondycji rodziny im dłużej trwa i nie spotyka się z absolutną negacją i skutecznym 

powstrzymaniem. Jej przejawem może być przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna oraz 

ekonomiczna. Stosowana jest zarówno wobec rodziców, czy dziadków, jak i wobec 

małżonków, a także wobec dzieci czy rodzeństwa oraz osób starszych czy 

niepełnosprawnych. Jest problemem trudnym do badania z wielu powodów, pośród których 

wstyd, niewiedza i bezradność ofiar są czynnikami dominującymi. Nadal zbyt często osoby, 

których dotyka to zjawisko natrafiają na niezrozumienie ze strony najbliższego otoczenia, 

rodziny czy środowiska lokalnego, nieefektywną i opieszałą pomoc, a przede wszystkim brak 

zdecydowanego, bezwarunkowego potępienia i nie akceptacji społecznej wobec stosujących 

przemoc. Warunkami skutecznego działania jest objęcie kompleksową pomocą ofiar, 

zwłaszcza dzieci i młodzieży, w tym długofalowe oddziaływanie niwelujące głębokie urazy, 

pozwalające na pełnowartościowe uczestnictwo w życiu społecznym oraz skuteczne 

powstrzymanie sprawców i ich resocjalizację. Niezbędnymi elementami determinującymi 

powodzenie podjętych działań jest powszechna edukacja społeczeństwa, kompleksowa 

informacja i poradnictwo oraz realizacja zaplanowanych zadań w sposób zintegrowany i 

ciągły. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz zmniejszenia jej 

negatywnych następstw w życiu społecznym rodzinnym tworzy się Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Świebodzice, zwany dalej Programem. Cele, działania i zadania Programu będą 

podlegać ewaluacji i odpowiadać na potrzeby mieszkańców Świebodzic, w zakresie 

przeciwdziałania występowania zjawiska przemocy w rodzinie. Program stanowi naturalną 

kontynuację działań podejmowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w latach 2013 - 2016 Program ma istotne znaczenie 

dla realizacji celów polityki społecznej w skali lokalnej. 

 

 Program zakłada podejmowanie działań chroniących ofiary przemocy, jak też 

edukację osób stosujących przemoc przez służby i instytucje publiczne oraz organizacje 

pozarządowe. Cele zadania Programu, a także źródła jego finansowania zostały sformułowane 

na poziomie ogólnym, umożliwiającym ich rozwinięcie i uszczegółowienie, adekwatnie do 

aktualnych potrzeb lokalnych. Zakładając, że niniejszy program  będzie stanowił wspólny 

plan działań instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz 

zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, wówczas przyczyni się on do usprawnienia 

lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy oraz ograniczenia zjawiska przemocy a tym 

samym poprawy kondycji świebodzickich rodzin. 



Ilekroć dalej jest mowa o: 

Przemocy – oznacza to przemoc w rodzinie. 

Programie – oznacza  to   program  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz  ochrony  

ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Świebodzice,  

Ustawie - oznacza to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

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

Zespole    -  oznacza  to  Zespół  Interdyscyplinarny  

Podmioty „N.K.” - oznacza to podmioty biorące udział w procedurze „Niebieskiej Karty” 

(pracownik socjalny,  policjant,  przedstawiciel  ochrony  zdrowia,  przedstawiciel  oświaty   

i  komisji  rozwiązywania problemów alkoholowych.)  

MKRPA– Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzicach.  

  

 

Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie są: 

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

z 2015 r., poz.1390). 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487). 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z 

poźn. zm). 

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2015 r. Nr 149 poz. 332 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 

209 poz. 1245). 

jak również  założenia: 

6. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 

7. Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 dla 

miasta Świebodzice, podjętej uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr 

XVI/110/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku. 

 

2. DIAGNOZA ZASOBÓW I PROBLEMÓW LOKALNYCH 

 Charakterystyka Gminy Świebodzice 

  

 Przygotowanie Programu na lata 2017 - 2020 zostało poprzedzone diagnozą lokalnych 

zagrożeń społecznych przeprowadzoną przez firmę zewnętrzną w 2014 r.,  posiłkowano się 

sprawozdaniami z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 

Ochrony Ofiar na lata 2013-2016 oraz na podstawie danych statystycznych pochodzących od 

wymienionych niżej podmiotów: 

1. Komisariat Policji w Świebodzicach. 

2. Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach. 

3. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

4. Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 

5. Zespołu Interdyscyplinarnego. 



 

 

 Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Gminie Świebodzice zamieszkiwało 22 133 mieszkańców,  

w tym 10 357 mężczyzn, 11 776 kobiet. Co przedstawia tabela 1. 
 

Tabela 1 Dane o sytuacji demograficznej w latach 2013-2015 

DANE  O  SYTUACJI  DEMOGRAFICZNEJ  I  SPOŁECZNEJ  W  GMINIE  (stan 

na 31.XII.2015 r.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 

MIESZKAŃCY (w osobach) 

OGÓŁEM: 22 506 22 421            22 133 

W TYM: 

KOBIETY 11 975 11 923 11 776 

MEŻCZYŹNI 10 531 10 498 10 357 

 

Z powyższego wynika, że systematycznie liczba ta, ulega zmniejszeniu. 

 

 

Z danych Komisariatu Policji w Świebodzicach wynika że, od roku 2013 liczba 

przeprowadzonych interwencji domowych związanych z przemocą stale wzrasta, natomiast  

w roku 2015 zauważono spadek ilości interwencji. Można przypuszczać, że nastąpiło to na 

skutek wprowadzenia procedur wynikających z Ustawy. Natomiast zdecydowanie wzrosła 

liczba wprowadzonych procedur "Niebieska Karta". Szczegółowe dane przedstawia tabela 2. 

 
Tabela 2 Liczba przeprowadzonych interwencji domowych w latach 2013-2015  

 R0K 2013 ROK 2014 ROK 2015 

ILOŚĆ WSZYSTKICH 

INTERWENCJI 

DOMOWYCH 

336 353 279 

PROWADZONE 

POSTĘPOWANIA W 

RAMACH 

„NIEBIESKA KARTA” 

4 33 44 

WSZCZĘTE 

POSTĘPOWANIA Z 

ART.207§kk (znęcanie) 

18 20 18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z komisariatu Policji w Świebodzicach. 

   

  W rejestracji MKRPA w roku 2013 figurowało 68 osób zgłoszonych przez członków 

rodziny, pracowników socjalnych, policję, kuratorów oraz inne osoby celem rozpoczęcia 

procedury zobowiązania do leczenia uzależnienia od alkoholu w 2014 – 73 osób i 2015 – 64 

osoby. Na podstawie analizy wniosków zgłoszeniowych MKRPA ustalono, że w blisko 89% 

wniosków pojawiają się informacje dotyczące wszczynania awantur, używania siły fizycznej, 

wyzwisk, popychania i szarpania oraz znęcania się psychicznego przez osoby zgłoszone do 



leczenia. Osoby, które przynajmniej raz doświadczyły przemocy w rodzinie – niezależnie od 

tego jaką przybierała ona formę – to częściej kobiety niż mężczyźni. Spożywanie alkoholu ma 

duży wpływ na występowanie przemocy – stwierdzono, że przynajmniej raz sprawca był  

w momencie zdarzenia pod wpływem alkoholu. Tabela 3. 
 

Tabela 3 Liczba spraw zgłaszanych do MKRPA w latach 2013-2015 

 2013 2014 2015 

liczba wniosków 

złożonych o podjęcie 

leczenia 

68 73 64 

Sprawy skierowane do 

sądu 
10 18 33 

Liczba osób 

skierowanych na 

badanie przez biegłych 

sądowych 

34 20 46 

 

Wśród podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej  w 2013 roku jedna rodzina została objęta 

pomocą z uwagi na występującą przemoc, w 2014 roku wsparcia udzielono 6 rodzinom oraz 

w roku 2015 pomoc uzyskały 3 rodziny.  

Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego ustalono, że w roku 2013 podjęto działania wobec 7 

osób, które były ofiarami przemocy w rodzinie, w roku 2015 nastąpił znaczny wzrost liczby  

wszczętych procedur "Niebieska Karta" sporządzono 44 NK. Szczegółowe dane przedstawia 

tabela 4. Bardzo niepokojącym faktem jest liczba sporządzonych NK do listopada 2016 r. - 77 

wszczętych procedur. 

  
Tabela 4 Liczba sporządzonych " Niebieskich Kart" w latach 2013-2015 

 2013 2014 2015 

Liczba ”Niebieskich Kart” 

założonych przez Policję 
7 30 44 

Liczba „Niebieskich Kart” 

założonych przez OPS 
1 6 3 

Liczba „Niebieskich Kart” 

założonych przez inne podmioty 

uprawnione do ich zakładania 
5 7 3 

 Razem: 9 43 50 

 

  

 Skala zjawiska przemocy zdaje się być dość poważna, jeśli weźmie się pod uwagę, że 

istnieją osoby, które doświadczają przemocy, natomiast nikt o tym nie wie. Przemoc  

w rodzinie jest poważnym problemem społecznym,  obecnym również w naszej gminie.  

 

 



3. ADRESACI  PROGRAMU 

 

 Adresatami Programu są: 

1. Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy, a także rodziny i osoby dotknięte  

bezpośrednio zjawiskiem przemocy oraz osób stosujących przemoc w tym do: dzieci, 

współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób 

niepełnosprawnych, osób starszych, osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków 

przemocy w rodzinie, osób bezpośrednio lub pośrednio uwikłanych w zjawisko 

przemocy. 

2. Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi 

bądź dotkniętymi przemocą. 

4. REALIZATOR PROGRAMU: 

1. Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach. 

 

5. ZAŁOŻENIA NADRZĘDNE PROGRAMU: 

1. Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to co zrobiła ofiara. 

2. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary. 

3. Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy. 

3. Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest 

nieskuteczna. 

4. Zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach 

ofiary, gdyż jest to jeden z objawów doznanych urazów. 

5. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka. 

6. W przeciwdziałaniu przemocy należy pamiętać o sprawcach, proponując im formy 

pomocy, które poprzez zmianę ich postaw i zachowań, w sposób trwały powstrzymają 

akty przemocy. 

 

 

6. ZASOBY INSTYTUCJONALNE GMINY: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach. 

2. Urząd Miejski w Świebodzicach. 

3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

4. Punkty konsultacyjne, w których udzielana jest pomoc w zakresie prawnym, 

psychologicznym dla rodzin dysfunkcyjnych, a także dyżurują konsultanci ds. 

uzależnienia od alkoholu oraz ds. narkomanii.  

5. Komisariat Policji w Świebodzicach. 

6. Świetlica Środowiskowa. 

7. Placówki oświatowe. 

8. Placówki ochrony zdrowia. 

9. Miejski Dom Kultury. 

10. Biblioteka Publiczna. 

11. Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

12. Młodzieżowa Rada Miejska w Świebodzicach. 

13. Organizacje pozarządowe w tym Klub Abstynenta. 



 

7. ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU: 

1. Interdyscyplinarność działań. 

2. Ciągłość działań. 

3. Pierwszeństwo profilaktyki nad interwencją. 

4. Autonomiczność podmiotów. 

5. Współodpowiedzialność. 

6. Aktywny udział społeczeństwa. 

 

8. CELE PROGRAMU 

 

Cel główny: 

ZMNIEJSZENIE SKALI  ZJAWISKA PRZEMOCY ORAZ STWORZENIE 

JEDNOLITEGO, PROFESJONALNEGO SYSTEMU POMOCY DLA OSÓB 

ZAGROŻONYCH BĄDŹ UWKŁANYCH W PRZEMOC W RODZINIE. 

 

Do szczegółowych celów i zadań programu zalicza się: 

I. KOORDYNACJA DZIAŁAŃ POMOCOWYCH LOKALNYCH PODMIOTÓW.  

 

Zadanie 1: W ramach utworzonego Zespołu – szybkie i skuteczne podejmowanie działań 

zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie,  

a także planowania i realizacja działań pomocowych na podstawie diagnozy potrzeb. 

Działania Zespołu: 

1. Pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy. 

2. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur 

mających na celu powstrzymanie przemocy. 

3. Wypracowywanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy 

oraz opracowanie adekwatnej strategii postępowania. 

4. Kierowanie ofiar oraz sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów. 

5. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy  

a w szczególności uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami 

pomocowymi. 

6. Zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą: „Niebieskiej Karty”. 

7. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom,  

w których występuje zjawisko przemocy. 

8. Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach realizujących 

programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. 

9. Analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku 

podania się leczeniu odwykowemu składanych do MKRPA pod kątem związku 

między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy. 

10. Występowanie z zawiadomieniem do prokuratury o podejrzeniu czynów określonych 

w art. 12 Ustawy. 

 

Zadanie 2: Kontynuacja i intensyfikacja działań  poradnictwa dla ofiar przemocy w celu 



wsparcia prawnego i psychologicznego. Rozszerzenie działalności Punktu Poradnictwa  

o pracę ze sprawcami przemocy w rodzinie.  

 

Zadania Punktu Poradnictwa: 

1. Dyżury specjalistów: psychologa, prawnika, terapeuty. 

2. Udzielanie wsparcia emocjonalnego. 

3. Udzielanie wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. 

4. Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających 

pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy. 

5. Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach realizujących 

programy terapeutyczno-korekcyjne wobec sprawców przemocy. 

6. Pomoc w zapewnieniu schronienia ofiarom przemocy zmuszonych do opuszczenia 

miejsca zamieszkania. 

7. Ochrona przed dalszym krzywdzeniem przez sprawcę. 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

1. Liczba porad udzielonych ofiarom przemocy. 

2. Liczba sprawców przemocy objętych działaniami terapeutycznymi. 

3. Liczba „Niebieskich Kart”. 

4. Liczba rodzin objętych działaniami pomocowymi. 

 

II. SYSTEMATYCZNA EDUKACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO. 

 

Zadanie 1: Przygotowanie i udostępnienie materiałów o charakterze informacyjnym  

i edukacyjnym – w celu ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu 

przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie wiedzy mieszkańców Gminy na temat 

przemocy domowej. 

 Realizacja działań poprzez: 

1. Utworzenie tablic informacyjnych w Urzędzie Miasta, Ośrodku Pomocy Społecznej, 

Komisariacie Policji, szkołach, Ośrodkach Zdrowia oraz systematyczne 

aktualizowanie umieszczonych tam informacji. 

2. Rozpowszechnianie broszur, ulotek, plakatów dotyczących zjawiska przemocy. 

3. Publikowanie na stronach internetowych UM, OPS, placówkach oświatowych 

informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób uwikłanych w zjawisko 

przemocy. 

4. Rozpowszechnianie w środowisku lokalnym programów profilaktycznych. 

5. Udział i organizowanie kampanii informacyjnych, konferencji, uwrażliwianie 

społeczności lokalnej na problem przemocy. 

6. Opracowywanie i aktualizowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze 

gminy. 

 

Zadanie 2:  Promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz 

sposobów radzenia sobie z agresją i złością -  w celu nabycia umiejętności rozwiązywania 

konfliktów oraz radzenia sobie z agresją. Promowanie nieagresywnych zachowań. 



Realizacja zadania wobec: 

1. Dzieci i młodzieży – poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych  

w przedszkolach, szkołach i świetlicach środowiskowych, przeprowadzanie szkolnych 

programów Profilaktyki przemocy, wspieranie aktywnych form spędzania czasu 

wolnego promujących zachowania bez agresji. 

2. Dorosłych – poprzez udział w programach zwiększających kompetencje 

wychowawcze rodziców, konsultacje z psychologiem i pedagogiem, terapie dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych, spotkania w klubie AA, korzystanie z porad  

w Klubie Integracji Społecznej, pikniki rodzinne. 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

1. Liczba utworzonych tablic informacyjnych. 

2. Liczba rozpowszechnionych materiałów informacyjnych. 

3. Liczba publikacji na stronach internetowych. 

4. Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych. 

5. Liczba zrealizowanych form aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6. Liczba udzielonych porad psychologicznych i prawnych. 

7. Liczba przeprowadzonych terapii. 

 

III. PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRZEDSTAWIECIELI RÓŻNYCH GRUP 

ZAWODOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OFIAR I SPRAWCÓW 

PRZEMOCY  W RODZINIE  

 

Zadanie 1: Udział grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach z zakresu 

przeciwdziałania przemocy -  w celu podniesienia poziomu wiedzy różnych grup 

zawodowych działających na rzecz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie w tym 

profesjonalne przygotowanie poszczególnych grup  do realizacji działań pomocowych. 

Realizacja działania: 

1. Gromadzenie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych w sprawie zjawiska 

przemocy w rodzinie. 

2. Prowadzenie profesjonalnych szkoleń o skutecznych metodach zapobiegania  

i powstrzymywania przemocy domowej dla kadry placówek działających w otoczeniu 

zagrożonych środowisk. 

3. Finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla osób i grup 

zawodowych bezpośrednio związanych z problematyką przemocy. 

 

Wskaźniki realizacji celu: 

1. Liczba  szkoleń dla kadry służb pomocy społecznej i innych podmiotów-realizatorów 

Programu. 

2. Liczba przeszkolonych osób. 

  

 

9.  FINANSOWANIE PROGRAMU 

Środki finansowe na działanie Programu pochodzą z następujących źródeł: 



1. Środki  otrzymywane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na 

działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 

2. Środki zewnętrzne – pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań związanych  

z przeciwdziałaniem przemocy. 

 

10. PODSUMOWANIE 

 Zakłada się , że niniejszy Program przyczyni się do : 

1. Stworzenia kompleksowego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

2. Uściślenia współpracy wszystkich służb zajmujących się ograniczaniem zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie Gminy Świebodzice. 

3. Zmniejszenie zjawiska przemocy na terenie Gminy Świebodzice. 

4. Podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości mieszkańców gminy na temat 

przemocy jej negatywnych skutkach. 

5. Promowania wartości rodzinnych oraz metod wychowawczych bez użycia siły. 

6. Pozyskania środków finansowych na realizację projektów systemowych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy. 

7. Stałego i systematycznego diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie. 

8. Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemocy 

w rodzinie. 

9. Nabycie umiejętności asertywnych zachowań przez osoby i rodziny dotknięte bądź 

zagrożone zjawiskiem przemocy domowej. 

 

Monitorowanie i ewaluację Programu powierza się Zespołowi. Poszczególne działania  

i procedury podlegać będą monitoringowi, mającemu na celu stałą, poprawę efektywności  

i szybkości reakcji na zaistniałe przypadki przemocy. Corocznie program poddany zostanie 

ewaluacji dokonywanej na podstawie analizy materiałów sprawozdawczych i mierzalnych 

wskaźników Programu. Niniejszy Program wyznacza ramowe kierunki działań Gminy 

Świebodzice w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochronie ofiar przemocy  

w rodzinie na lata 2017-2020. Zaznacza się, że Program może ulec zmianie na skutek zmian 

prawnych, organizacyjnych oraz wynikających z bieżących doświadczeń związanych  

z realizacją Programu. 

 

 

 



Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały do zadań własnych Gminy należy
m.in. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Realizacja powyższych zadań prowadzona będzie w Gminie
Świebodzice, w oparciu o powyższy program, którego głównym celem będzie zmniejszenie skali
przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu pomocy dla osób zagrożonych
bądź uwikłanych w zjawisko przemocy.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Świebodzice na lata 2017-2020 jest programem wieloletnim i tożsamym z celami
określonymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, na lata 2014 - 2020,
dlatego podjęcie uchwały jest uzasadnione.




