
UCHWAŁA NR XIV/86/19
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata  2019 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) 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 2019 r. poz. 730 ) uchwala się co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny  Program Przeciwdziałania  Przemocy w  Rodzinie  oraz  Ochrony Ofiar   
Przemocy   w   Rodzinie   na   lata   2019 – 2013,  który  stanowi   załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński
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Załącznik do uchwały Nr XIV/86/19

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 27 listopada 2019 r.

GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  W RODZINIE  ORAZ OCHRONY  OFIAR  
PRZEMOCY  W RODZINIE  NA  LATA  2019 - 2023

Rozdział 1.
Wstęp

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie to zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Celem strategicznym Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy 
w rodzinie oraz zwiększona dostępność i skuteczność profesjonalnej pomocy.

Program określa szczegółowe zadania do realizacji ukierunkowane na rozwój systemu 
przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności 
pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową, kształtowanie świadomości społecznej 
w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, doskonalenie kadr zajmujących się diagnozowaniem 
i pomocą osobom dotkniętym przemocą oraz profilaktykę i edukację mieszkańców gminy Nowe 
Ostrowy.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Nowe Ostrowy ma charakter długofalowy. Działania obejmują lata 2019 – 2023, w miarę 
potrzeb mogą ulegać zmianom i udoskonaleniom.

Na zjawisko przemocy w rodzinie można patrzeć z różnych punktów widzenia, przyjmując 
perspektywę indywidualną, systemową lub społeczną. Perspektywa indywidualna, to spojrzenie przez 
pryzmat osoby doświadczającej przemocy lub przez pryzmat osoby stosującej przemoc w rodzinie. 
Perspektywa systemowa to ukazanie możliwych form wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc oraz 
opis metod wsparcia. Perspektywa społeczna to odbiór społeczny zjawiska przemocy w rodzinie, 
postawy członków lokalnej społeczności wobec aktów przemocy. Przemoc jest zjawiskiem 
występującym powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym.

Przyczyny stosowania przemocy mogą być różne. Mogą one wynikać z przyczyn osobistych, 
z frustracji, stresu,  z uzależnienia, z zaburzeń psychicznych, braku więzi emocjonalnych. Ponadto 
przyczyn tego zjawiska można także dopatrywać się w tradycjach, zwyczajach i przekonaniach 
funkcjonujących w naszym społeczeństwie. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem trudnym do 
ujawnienia w związku z tym, że osoby doświadczające przemocy boją się, wstydzą, często nie wierzą 
w skuteczność pomocy. Nie bez znaczenia jest fakt, że „ofiarę” i „sprawcę” łączą bliskie więzi rodzinne 
i emocjonalne. Przemoc w rodzinie może być przyczyną poważnych szkód osobistych, społecznych 
i zdrowotnych. Niejednokrotnie przemoc prowadzi do naruszeń norm prawnych. Osobami 
dotkniętymi przemocą w rodzinie są zarówno dorośli, jak i dzieci, natomiast osobami stosującymi 
przemoc są zazwyczaj osoby dorosłe – zdecydowanie częściej mężczyźni niż kobiety.

Zjawisko przemocy w rodzinie, ze względu na swoją złożoność, zasługuje na miano problemu 
interdyscyplinarnego i wymaga międzysektorowej ciągłej współpracy wielu instytucji i organizacji 
pośrednio i bezpośrednio związanych z problematyką przemocy w rodzinie. Tylko podejmowanie 
wspólnych, systematycznych i ciągłych działań może w sposób skuteczny przyczynić się do 
zmniejszenia skali zjawiska  przemocy w rodzinie.
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Gmina Nowe Ostrowy od kilkunastu lat podejmuje liczne działania na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Są one skierowane zarówno do osób doznających przemocy (pomocowe), jak 
i do osób stosujących przemoc (interwencyjne). Jednym z takich działań było powołanie Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach, którego 
funkcjonują  grupy robocze.

Odbywają się też szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy, w tym dla pracowników „pierwszego kontaktu” m.in. pracowników socjalnych, 
policjantów, nauczycieli, kuratorów, pracowników ochrony zdrowia i pedagogów szkolnych.

Pomimo licznych działań w dalszym ciągu zjawisko przemocy w rodzinie stanowi jeden 
z trudniejszych do rozwiązania problemów społecznych w Gminie Nowe Ostrowy. Konieczne jest 
zatem w dalszym ciągu systematyczne podnoszenie standardu usług adresowanych do osób 
doznających przemocy jak i stosujących przemoc. Również wskazana jest dalsza pomoc odpowiednich 
służb do realizacji profesjonalnych działań z zakresu przeciwdziałania temu zjawisku, a także działania 
w kierunku skutecznego pomagania osobom z obu tych grup. Ważna też jest edukacja społeczeństwa, 
mająca na celu zmianę świadomości w kwestii negatywnych i szkodliwych stereotypów na temat 
stosowania przemocy, jak też roli kobiety i mężczyzny w życiu rodzinnym i społecznym. Między 
innymi służyć ma temu opracowanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 2.
Podstawy prawne do opracowania i realizacji Programu

Program będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty normujące problematykę 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. poz. 1390);

2) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zmianami);

3) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2137);

4) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020;

5) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla  Gminy  Nowe Ostrowy na lata 2014 – 2020.

Rozdział 3.
Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie jest problemem złożonym i ma wiele definicji. Powszechnie przemoc 
traktowana jest jako akt godzący w osobistą wolność jednostki prowadzący do jej fizycznej, a także 
psychicznej szkody.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc 
w rodzinie jako „jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające 
prawa lub dobra osobiste członków rodziny, 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 osób dotkniętych przemocą”.

Często przemocą w rodzinie określa się „zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie 
przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody”.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

1) jest intencjonalna - działania osoby stosującej przemoc są zamierzone i celowe, ukierunkowane na 
kontrolowanie i podporządkowanie drugiego człowieka;

Id: DEB2BBD2-40BC-4149-AB9A-69DE7DE3C1BC. Podpisany Strona 2



2) występuje dysproporcja sił – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Osoba doświadczająca 
przemocy jest słabsza, a osoba stosująca przemoc silniejsza;

3) narusza prawa i dobra osobiste – osoba stosująca przemoc wykorzystuje swoją przewagę, narusza 
prawa i godność drugiego człowieka (członka rodziny);

4) powoduje cierpienia i szkody – osoby dotknięte przemocą w rodzinie doznają bardzo bolesnych 
szkód psychicznych i fizycznych.

Przemoc może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, ale bez wątpienia 
należy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.

Jak wynika już z samych definicji, przemoc w rodzinie przyczynia się do dezorganizacji 
funkcjonowania rodziny, łamania norm moralnych, prawnych, tragicznych skutków 
psychologicznych oraz w skrajnych przypadkach do poważnych uszkodzeń ciała bądź zabójstw. 
Przemoc ze strony najbliższych osób jest doświadczeniem traumatycznym, upokarzającym, 
wywołującym cierpienie, rodzącym nienawiść i pragnienie odwetu, okaleczającym psychikę.

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc 
psychiczną i seksualną, zaniedbanie, po przemoc ekonomiczną.

Z punktu widzenia problemu przemocy w rodzinie, za najważniejsze i najgroźniejsze uważa się 
stereotypy:

1) usprawiedliwiające przemoc;

2) przenoszące odpowiedzialność za przemoc na osobę, która jej doznaje;

3) przekonania izolujące osobę doświadczającą przemocy.

Skutki przemocy w rodzinie to nie tylko szkody fizyczne, ale również trwałe następstwa 
w psychice człowieka.

Rozdział 4.

IV.  Adresaci programu

Program adresowany jest do osób i rodzin, które ze względu  na przemoc w rodzinie wymagają 
wsparcia społecznego, osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, osób 
zagrożonych przemocą, dzieci i młodzieży, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych 
i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy, społeczności lokalnej.

Rozdział 5.
Realizatorzy programu

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w gminie Nowe Ostrowy na lata 2019 – 2023 będzie realizowany przez instytucje zobligowane do 
działań z zakresu przeciwdziałania przemocy:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach;

2) Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach;

3) Policja;

4) Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

5) Placówki Oświatowe w Gminie Nowe Ostrowy;

6) Służba Zdrowia;

7) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie;
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8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie;

9) Sąd Rejonowy w Łęczycy;

10) Punkt Terapii i Uzależnień przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach.

Rozdział 6.
Diagnoza środowiska

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych w ramach programu działań niezbędne jest 
dokonanie analizy problemów społecznych w gminie Nowe Ostrowy poprzez diagnozę. W tym celu 
wykorzystano dane sprawozdawcze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu 
Interdyscyplinarnego.

Tabela nr 1

Liczba Niebieskich Kart, które wpłynęły do Zespołu Interdyscyplinarnego przy GOPS w Nowych   
Ostrowach

Instytucja wszczynająca procedurę 
„Niebieska Karta”

Liczba Niebieskich Kart przekazanych 
do Zespołu Interdyscyplinarnego w 
2017 r.

Liczba Niebieskich Kart przekazanych 
do Zespołu Interdyscyplinarnego w 
2018 r.

Policja 6 9

GOPS - -

Oświata - -

Razem 6 9

Powyższa tabela obrazuje ilość sporządzonych formularzy „Niebieska Karta – A” w rodzinach 
z terenu gminy Nowe Ostrowy. Powyższe dane wskazują, iż wzrasta liczba sporządzanych  Niebieskich 
Kart. Wnioskować należy, że problem przemocy w rodzinie narasta ale jest też coraz częściej 
ujawniany  i osoby pokrzywdzone decydują się na podjecie działań zmierzających do jego 
zakończenia. Mają na to wpływ  kampanie społeczne, akcje medialne, informacje prasowe 
i telewizyjne potępiające stosowanie przemocy ale też uświadamiające, że na przemoc w rodzinie 
nie należy się godzić. Do wszczęcia procedury zobligowani są przedstawiciele policji, pomocy 
społecznej, oświaty, ochrony zdrowia i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Z powyższych danych wynika, że w gminie Nowe Ostrowy procedurę „Niebieska Karta” wszczyna 
głównie Policja.

Pracę Zespołu Interdyscyplinarnego, który bezpośrednio pracuje z osobami doznającymi   przemocy 
jak i stosującymi przemoc przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego

Rok 2017 2018

Liczba posiedzeń Zespołu 
Interdyscyplinarnego

7 8

Tabela nr 3

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta”
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Wyszczególnienie 2017 2018

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta” 10 12
Liczba osób w rodzinie objętych procedurą 
„Niebieska Karta” 43 52

W tym dzieci 20 23

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie 10 14

Jak wynika z danych liczbowych procedurą „Niebieska Karta” na przełomie 2017 – 2018 objętych 
było 22 rodzin. Wśród osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie 
zdecydowanie przeważają kobiety i dzieci (zwykle jako świadkowie przemocy). W analizowanym 
okresie żadna z osób doświadczających przemocy nie została umieszczona w ośrodku wsparcia dla 
ofiar przemocy w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach podejmuje szereg działań 
wspierających, które kierowane są do rodzin przeżywających trudności związane z występowaniem 
przemocy w rodzinie. Formy wsparcia w postaci poradnictwa przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4

  Liczba osób dotkniętych przemocą korzystających z poradnictwa

Rodzaj poradnictwa 2017 2018

psychologiczne 2 2

socjalne 8 10

prawne 2 3

terapeutyczne dotyczące 
uzależnienia od alkoholu

4 6

Rozdział 7.
Czynniki gwarantujące właściwą realizację Programu

Do pozytywnych czynników umożliwiających realizację Programu należą:

1) akty prawne regulujące system przeciwdziałania i rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie;

2) dobra współpraca i poparcie działań przez samorząd gminny;

3) realizowana procedura „Niebieska Karta”;

4) dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych i dzielnicowych;

5) dobra współpraca służb, instytucji i organizacji pozarządowych;

6) możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów:

- Punkt Terapii Uzależnień przy GOPS- ie w Nowych Ostrowach,

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie,

7) podnoszenie kwalifikacji i ciągłe doskonalenie zawodowe osób działających  w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
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8) zaangażowanie osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

9) postrzeganie przemocy jako jednego z najpoważniejszych problemów społecznych;

10) zwiększająca się świadomość społeczna na temat zjawiska przemocy w rodzinie;

11) silne więzi rodzinne.

Rozdział 8.
Zagrożenia realizacji Programu

Do negatywnych czynników utrudniających realizację Programu należą:

1) występowanie sprzeczności pomiędzy istniejącymi przepisami prawa, a możliwością ich 
zastosowania w praktyce przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości;

2) nadal funkcjonujące w społeczeństwie mity, przekonania i stereotypy na temat przemocy w rodzinie;

3) występowanie w rodzinach patologii (m. in. alkoholizm i przestępczość);

4) rozpad więzi rodzinnych;

5) ubóstwo;

6) niski poziom wiedzy społecznej nt. możliwości korzystania z pomocy;

7) brak współpracy rodziny w zakresie przezwyciężania kryzysów;

8) bierność świadków przemocy w rodzinie ( rodzina, środowisko sąsiedzkie);

9) niska skuteczność oddziaływań terapeutycznych wobec osób uzależnionych;

10) niewystarczająca skuteczność oddziaływań interwencyjno – motywacyjnych wobec osób 
stosujących przemoc;

11) brak zaplecza zabezpieczającego egzekucje eksmisji sprawców przemocy;

12) niewystarczająca skuteczność działań związanych z ochroną  osób doznających przemocy;

13) niewystarczająca współpraca instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
oraz placówek lecznictwa odwykowego ( słaby przepływ informacji – czynnik ludzki, niedopracowane 
procedury);

14) problem wypalenia zawodowego osób/służb realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie;

15) brak motywacji ekonomicznej dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 9.
Cele programu

Cel główny programu: zmniejszenie skali i przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie 
i tworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych 
i stosujących przemoc oraz ochrony ofiar przemocy.

Cele szczegółowe:

Cel 1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie
1. Diagnozowanie problemu przemocy w 
rodzinie

Współpraca podmiotów w 
ramach Zespołu 
Interdyscyplinarnego

2. Opracowanie i realizacja planu pomocy w 
indywidualnych przypadkach

Realizatorzy: Zespół 
Interdyscyplinarny, 
Policja, GOPS, GKRPA.
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3. Rozpowszechnianie informacji o 
instytucjach oraz możliwościach udzielania 
pomocy w środowisku lokalnym

4. Monitorowanie sytuacji rodzin 
dotkniętych przemocą.

5. Podejmowanie działań prewencyjnych w 
środowiskach zagrożonych przemocą.

Cel 2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

1. Izolowanie sprawców od ofiar przemocy 
oraz ochrona przed dalszym krzywdzeniem.

2. Udzielanie informacji oraz motywowanie 
sprawców przemocy do udziału w 
programach korekcyjno - edukacyjnych.

3. Przeprowadzanie rozmów z osobami 
stosującymi przemoc, nadużywającymi 
alkoholu w celu zmotywowania ich do 
podjęcia terapii.

Współpraca podmiotów 
wskazanych w programie na 
rzecz skuteczności działań 
wobec osób stosujących 
przemoc.

4. Informowanie sprawców o 
konsekwencjach prawnych stosowania 
przemocy w rodzinie poprzez materiały 
informacyjne.

Realizatorzy: Zespół 
Interdyscyplinarny, 
Policja, GOPS, GKRPA.

Cel 3. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie

1. Prowadzenie pracy socjalnej.

2. Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego w ramach Punktu 
Konsultacyjnego.

1. Zapewnienie wsparcia 
instytucjonalnego ofiarom 
przemocy.

3. Rozpowszechnianie telefonu zaufania 
„Niebieska Linia”.

Realizatorzy: Zespół 
Interdyscyplinarny, 
Policja, GOPS, GKRPA, 
placówki oświatowe, 
służba zdrowia, OIK.

1. Podejmowanie działań interwencyjnych 
w ramach procedury „Niebieska Karta”.

2. Prowadzenie działań 
interwencyjnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy.

2. Przekazywanie informacji o 
podejmowanych działaniach 
przewodniczącemu Zespołu 
Interdyscyplinarnego.

Realizatorzy: Zespół 
Interdyscyplinarny, 
Policja, GOPS, GKRPA, 
placówki oświatowe, 
służba zdrowia.

3. Zapewnienie osobom 
dotkniętym przemocą w 
rodzinie miejsc w ośrodkach 
wsparcia.

Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom 
i rodzinom w razie konieczności 
umieszczenia w ośrodku wsparcia.

Realizatorzy: Zespół 
Interdyscyplinarny, 
Policja, GOPS.

Cel 4. Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w rodzinie
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1. Podnoszenie wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie poprzez: - 
zamieszczanie informacji na stronie 
internetowej, - materiałów informacyjno - 
rozpowszechnianie ulotek,ogłoszeń, 
tablicach edukacyjnych.

Realizatorzy: Zespół 
Interdyscyplinarny, 
Policja, GOPS, placówki 
oświatowe, służba 
zdrowia.

2. Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży 
profilaktyki w zakresie agresji i przemocy 
poprzez organizację zajęć, prelekcji, 
realizacje programów profilaktycznych, 
organizację wypoczynku z programem 
profilaktycznym.

Realizatorzy: Policja, 
GOPS, GKRPA, placówki 
oświatowe, służba 
zdrowia.

1. Edukacja społeczeństwa 
w zakresie 
problematyki przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

3. Organizowanie czasu wolnego dzieci i 
młodzieży.

Realizatorzy: placówki 
oświatowe.

Cel 5. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu poprawy współpracy i skuteczności podejmowanych 

działań

Doskonalenie grup 
zawodowych zaangażowanych 
w problematykę 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie

Uczestnictwo w szkoleniach, doradztwie, 
warsztatach przedstawicieli służb 
podejmujących działania na rzecz rodzin 
uwikłanych w przemoc.

Realizatorzy: Zespół 
Interdyscyplinarny, 
Policja, GOPS, placówki 
oświatowe, służba 
zdrowia, kuratorzy, 
GKRPA.

Rozdział 10.
Harmonogram realizacji Programu

Program realizowany będzie na terenie Gminy Nowe Ostrowy w latach 2019 – 2023. Wdrażanie 
programu rozpocznie się po jego uchwaleniu, a działania zaplanowane do realizacji w ramach 
Programu będą wdrażane w formie ciągłej.

Rozdział 11.
Przewidywane efekty i rezultaty

Wszelkie cele i działania zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego Programu mają służyć 
przede wszystkim poprawie sytuacji rodzin doznających przemocy, jak i ochronie rodzin zagrożonych 
przemocą.

Realizując działania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 
2019 – 2023 planuje się osiągnąć następujące efekty:

1) Ustawiczne działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach 
pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

2) Świadczenie kompleksowej pomocy dla osób doświadczających przemocy oraz świadków przemocy 
w rodzinie;

3) Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy, jak i poradnictwa specjalistycznego zarówno dla 
osób doznających przemocy w rodzinie, jak dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

4) Zwiększenie poziomu wiedzy osób stosujących przemoc na temat skutków prawno – moralnych 
przemocy w rodzinie;
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5) Nabycie przez dzieci i młodzież umiejętności i wiedzy na temat podstawowych zasad 
przeciwdziałania przemocy;

6) Nabycie przez rodziców wiedzy i umiejętności na temat właściwych ról i postaw;

7) Zwiększenie efektywności pracy pracowników służb i instytucji udzielających pomocy z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

8) Zmiana postaw mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Rozdział 12.
Monitorowanie, sprawozdawczość i środki finansowe na realizację Programu

Monitorowanie realizacji programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów 
zaangażowanych w jego realizację.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach do dnia 31 marca każdego roku 
przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu.

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 
2019 – 2023 są środki finansowe z budżetu gminy, dotacje oraz środki pozabudżetowe pozyskiwane 
z innych źródeł.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński
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Uzasadnienie

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie to zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1390 z 2019 poz. 730).

W związku z powyższym taki dokument na kolejne lata 2019 – 2023 został opracowany
i stosowne jest podjęcie powyższej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński 
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