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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 został przyjęty Uchwałą Nr XX/167/2016 Rady
Gminy Dąbie z dnia 2 grudnia 2016r.
Opracowanie i realizacja Gminnego Programu ma na celu stworzenie wsparcia
i profesjonalnej pomocy zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności
zorganizowanych form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc; zwiększenie dostępności
i skuteczności programów profilaktycznych; profesjonalnej edukacji osób działających
na rzecz rodziny dotkniętej przemocą; prowadzenie programów terapeutycznych dla osób
doznających przemocy; dostarczenie wiedzy społeczeństwu o zjawisku przemocy i sposobach
radzenia sobie z tym problemem; propagowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych,
organizacyjnych i prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
motywowanie

społeczności

lokalnych,

mass

mediów,

organizacji

i

instytucji

do podejmowania działań na rzecz ofiar przemocy.
Adresatami Gminnego Programu są:
- Ofiary i sprawcy przemocy.
- Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci.
- Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy.
-Przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą
(pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy Sądu, policjanci,
wychowawcy, nauczyciele, terapeuci, socjoterapeuci, kuratorzy społeczni, pracownicy służby
zdrowia, duchowni).
- Przedstawiciele władz lokalnych (radni, sołtysi).
- Społeczeństwo.
Realizatorami Gminnego Programu są:
Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy:


Urząd Gminy Dąbie



Zespół Interdyscyplinarny w Dąbiu



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;



szkoły, przedszkola;



Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim;



służba zdrowia;
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organizacje pozarządowe;



parafie znajdujące się na terenie gminy Dąbie
Monitorowaniem realizacji Gminnego Programu oraz czuwaniem nad prawidłowym

wykonywaniem zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu.
I. Realizowane cele w ramach programu
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie zakłada osiągnięcie następującego celu głównego: zmniejszenie skali
zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji
i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.
II. Realizowane zadania
1. Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie:
Zadanie 1: Zbieranie informacji dotyczących skali występowania zjawiska przemocy
w rodzinie na terenie gminy Dąbie realizowane były poprzez:
- rejestrowanie przypadków przemocy domowej w ramach rejestrów wewnętrznych
prowadzonych przez instytucje świadczące pomoc ofiarom przemocy w rodzinie tj. służbę
zdrowia, oświatę, policję, pomoc społeczną.
- w 2018 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego przekazano 12 ,,Niebieskich Kart” z tego:
a) 12 kart przekazanych przez przedstawicieli Policji
Zadanie 2: Prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zgodnie

z

ustawą

z

dnia

29

lipca

2005r.

o

przeciwdziałaniu

przemocy

w rodzinie (Dz. U z 2015, poz.1390 ze zm.), Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania
określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest prowadzenie zintegrowanych działań oraz
koordynowanie działań podmiotów o których mowa w art. 9a ust.10 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015, poz. 1390 ze zm.), tj. Ośrodka
Pomocy Społecznej, Policji, służby zdrowia, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W 2018 roku wpłynęło do Zespołu Interdyscyplinarnego 12
„Niebieskich Kart A” w tym 2 powtarzające się w których podjęto działania interwencyjne,
- jedną sprawę skierowano do Prokuratury, pozostałe monitorowano,
- zakończono 11 procedur „Niebieskiej Karty” , na skutek ustania przemocy w rodzinie
i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie
oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia, a grupa robocza 7 posiedzeń.
Łączna liczba osób objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych wynosi 36.
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- Zespół Interdyscyplinarny wypracował spójne procedury postępowania podczas interwencji
wobec ofiar i sprawcy przemocy w rodzinie, które realizowane były na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury
„Niebieska Karta” oraz formularzy „Niebieska Karta”,
Zadanie 3: Poszerzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania
przemocy

w rodzinie – w celu wsparcia prawnego i psychologicznego realizowane były

poprzez działania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie:
- realizacji działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- współpraca z instytucjami pomocowymi, działającymi w celu przeciwdziałania oraz pomocy
osobom doznającym przemocy,
- systematyczne monitorowanie rodzin,
- wspieraniu emocjonalnym, edukacyjnym rodzin,
- ukierunkowaniu i w miarę potrzeb skierowaniu do innych specjalistów (prawnik, psycholog,
konsultant ds. uzależnień),
- pomoc w sporządzaniu pism procesowych,
- zapewnienie osobom doznającym przemocy wsparcia finansowego i pomocy w postaci
pracy socjalnej.
Zadanie 4: Przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym
i edukacyjnym – w celu ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu
przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy na
temat przemocy domowej.
- przeprowadzenie rozmów i pogadanek na zajęciach szkolnych, prowadzonych przez
nauczycieli.
- kierowanie i motywowanie osób stosujących przemoc do uczestnictwa w programie
edukacyjno-korekcyjnym.
Zadanie 5: 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 realizowane były poprzez:
W szkołach na terenie Gminy Dąbie przeprowadzono pogadanki, warsztaty, zajęcia
plastyczne,

muzyczne,

sportowe

mające

elementy

profilaktyki

i

socjoterapii.

W wyniku przeprowadzonych zajęć i warsztatów uczestnicy uzyskali kompetencje w zakresie
wzmacniania poczucia własnej wartości, unikania agresji, przemocy, umiejętności radzenia
sobie w trudnych sytuacjach, oraz umiejętności dokonywania właściwych wyborów,
rozładowania trudnych emocji i napięć w sposób konstruktywny.
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Wnioski:
1. Kontynuowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, podmiotami
głównie Policją, OPS, służbą zdrowia, oświatą, Sądem, GKRPA

oraz organizacjami

pozarządowymi.
2. Szerzenie świadomości społecznej, a głównie psychoedukacja rodziców/ opiekunów
w zakresie budowania relacji bez przemocy.
3. Rozwój współpracy o charakterze ponad gminnym,
4. Wdrażanie standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy m.in. wykorzystanie
pracy socjalnej oraz kontraktu socjalnego w pracy z osobami dotkniętymi przemocą
w rodzinie.
5. Zwiększenie zaangażowania świetlic w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Dąbie, dnia 18.03.2019r.

Przygotowała Renata Bożemska-Janicka
Kierownik OPS w Dąbiu
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