
UCHWAŁA NR XXXII/192/2021 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372, ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249) - Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2022-2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów 

 
 

Stanisław Antoniewicz 
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I. Wprowadzenie 

          Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek 

tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego jednym                 

z elementów jest opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Na system składają się również inne 

zadania, wyszczególnione w przedmiotowej ustawie, a mianowicie: - prowadzenie 

poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,                              

w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych                       

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; - 

tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Program zakłada realizację wszystkich 

powyższych zadań.  

        Rodziny dotknięte przemocą znajdują się w trudnej sytuacji społecznej, co jest 

podstawą do udzielania im szczególnej pomocy przy użyciu metod i narzędzi określonych 

w obecnie obowiązujących przepisach prawnych. Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest 

optymalnym środowiskiem rozwoju i samorealizacji. Natomiast przemoc jest jednym              

z ważnych zagrożeń dla realizacji tej podstawowej funkcji rodziny jak i dla samorealizacji 

każdego z jej członków. Ogromny wpływ na stosowanie przemocy w rodzinie ma 

dziedziczenie wzorca przemocy ze środowiska pochodzenia. Dzieci wychowujące się w 

rodzinach z problemem przemocy przyswajają sobie zachowania dorosłych, których są 

świadkami lub ofiarami. Uczą się, że sposobem rozwiązywania konfliktów jest przemoc. 

Wpływ na stosowanie przemocy w rodzinie może mieć także uzależnienie/nadużywanie 

alkoholu. Statystyki pokazują, że wielu sprawców przemocy w rodzinie w chwili 

popełnienia czynu jest pod wpływem alkoholu. Alkohol osłabia kontrolę nad 

zachowaniem i zwiększa prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem na 

trudności. Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia z odpowiedzialności za swoje czyny, 

mimo że osoby stosujące przemoc często wykorzystują fakt bycia nietrzeźwym jako 

czynnik usprawiedliwiający ich zachowanie. 

 

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U z 1997 r., nr 

78, poz. 483 z późn. zm.) 

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

2021 r., poz. 1249), 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2021 r., poz. 2268), 

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ( Dz. U z 2021 r.,  

poz. 534 z późn. zm. ), 

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U z 2020 r., poz. 

1359), 

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

alkoholizmowi ( Dz. U z 2021 r., poz. 1119)  

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

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” ( Dz. U. z 2011 r., 

poz. 1245). 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F593D2F3-827B-4820-9E20-EEEA4FF9C888. Podpisany Strona 2



III. PRZEMOC W RODZINIE –DEFINICJA USTAWOWA I 

CHARAKTERYSTYKA 
 

         W świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy 

rozumieć: 

 „jednorazowe albo 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 u osób dotkniętych przemocą”. 

* Ustawa jako członka rodziny definiuje "osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub 

gospodarującą". 

PRZEMOC W RODZINIE TO RÓWNIEŻ 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  - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma 

na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. 

Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy. 

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE - sprawca wykorzystuje przewagę siły 

narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, 

szacunku itd.). 

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na 

poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą 

zdolność do samoobrony. 

 

Rodzaje Przemocy:  

Najpopularniejszym i prawdopodobnie najbardziej dokładnym podziałem przemocy jest 

klasyfikacja zaakceptowana i propagowana przez Niebieską Linię, wedle której przemoc 

dzielimy na cztery podstawowe grupy: 

Przemoc fizyczna – popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, 

policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie 

przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, 

użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie komuś potrzebnej pomocy. 

Przemoc psychiczna  - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych 

poglądów, karanie za odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie 

choroby psychicznej, izolacja społeczna ( kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi 

osobami ), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna 

( wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzenie ), stosowanie gróźb. 

Przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i 

praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia 

seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych. 

Przemoc ekonomiczna -  odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy 

zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny
4
.  
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Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy 

ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, 

ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nieudzielanie pomocy itp.  

Istnieje również podział przemocy fizycznej ze względu na sposób zachowania sprawcy. 

Osoba – ofiara przemocy może być poddawana przemocy fizycznej czynnej i biernej oraz ze 

względu na sposób jej doświadczania przemocy bezpośredniej lub pośredniej.    

Przemoc czynna to: potrząsanie, drapanie, popychanie, klapsy, szturchanie, bicie ręką, 

paskiem, kablem lub innymi twardymi przedmiotami, przypalanie, kaleczenie, itp.   

Bierna przemoc to: zamykanie w odosobnieniu, głodzenie, zakazywanie jedzenia, rzucanie 

przedmiotami, demolowanie mieszkania. 

Przemoc bezpośrednia natomiast dotyczy ataku na osobę, a pośrednia pojawia się, gdy osoba 

obserwuje akty agresji. 

Przemoc w rodzinie najczęściej nie jest jednorazowym zdarzeniem. Zazwyczaj, jeżeli ktoś raz 

dopuścił się przemocy wobec bliskich osób, może zastosować ją po raz kolejny. Osoby 

zajmujące się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie obserwują, że przemoc 

kształtuje się w oparciu o charakterystyczny schemat, który określa się mianem cyklu 

przemocy.  Amerykańska psycholog Leonora E. Walker badając kobiety doznające przemocy 

w rodzinie opisała pewne cyklicznie pojawiające się w związkach zdarzenia.  

Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faza narastającego napięcia – jest to pierwsza faza, w której z różnych przyczyn dochodzi do 

stopniowego wzrostu napięcia, wszyscy domownicy wyczuwają, że zaczyna się dziać coś złego, 

przyczynami napięcia są często błahostki, drobne nieporozumienia. Osoba stosująca przemoc jest stale 

poirytowana, natomiast osoba doznająca przemocy obarcza siebie winą i stara się uniknąć awantury.   

Faza ostrej przemocy – jest to druga faza, w której napięcie prowadzi do wybuchu gniewu i rozładowania 

agresji. Partner staje się gwałtowny, wpada w szał, jakiś drobiazg wywołuje awanturę. Następuje 

eksplozja uczuć. Osoba doświadczająca przemocy może doznać obrażeń zagrażających jej zdrowiu i życiu. 

W tej fazie, ofiary decydują się wzywać pomocy, złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 

Faza miodowego miesiąca – jest to trzecia faza, w której osoba stosująca przemoc zachowuje się wobec 

ofiary jak w okresie narzeczeństwa, wyraża skruchę, składa obietnice, obiecuje poprawę. „Sprawca” jest 

czuły, troskliwy, zapewnia o swojej miłości, na nowo uwodzi ofiarę. Przeprosinom często towarzyszą łzy  

i prezenty. W tej sytuacji osoba doznająca przemocy często czuje  się  odpowiedzialna za to, co się stało i 

postanawia  dać sprawcy drugą szansę. Ulega złudzeniu, że złe traktowanie się już nie powtórzy. W tym 

czasie ofiary zaczynają usprawiedliwiać zachowanie sprawcy, bronią go – biorąc winę na siebie. Faza 

miodowego miesiąca zatrzymuje ofiarę w sytuacji przemocy, bo łatwo pod jej wpływem zapomnieć  

o koszmarze pozostałych dwóch faz. Niestety faza ta nie trwa długo. Po jakimś czasie napięcie znowu 

narasta i cały cykl przemocy się powtarza. Z biegiem czasu przemoc staje się coraz gwałtowniejsza, 

dotkliwsza. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Przedstawione powyżej fazy cyklu przemocy w rodzinie następują kolejno po sobie 

przybierając na sile. Z czasem skróceniu ulega faza miodowego miesiąca, gdyż 

doświadczenie uczy sprawcę, że nie musi się tak bardzo starać – ofiara nie realizuje swoich 

gróźb i zamierzeń. Czasem już sam brak przemocy jest dla ofiary nagradzający. Tym samym 

u sprawcy narasta poczucie bezkarności, a u ofiary poczucie winy, bezradności i bezsilności. 

Osoby doświadczające przemocy w wyniku wieloletniego treningu zwykle wyczuwają 

zbliżające się niebezpieczeństwo, same wywołują awanturę, by mieć już przemoc za sobą. 

Zjawisko to jest mylące dla osób pomagających, gdyż łatwo założyć prowokację sprawcy 

przez ofiarę, a zatem przypisać jej winę, w którą sprawca głęboko wierzy i eksponuje ją, 

podważając wiarygodność ofiary. Jedną z cech charakteryzujących zachowania osób 

doświadczających przemocy w rodzinie jest rozchwianie emocjonalne, niepewność, częste, 

niezrozumiałe zmiany decyzji, ciągłe poczucie zagrożenia. Przemoc w rodzinie, jak każde 

zdarzenie traumatyczne, skutkować może następstwami w postaci: ostrej reakcji na stres 

ujawniającej się w okresie miesiąca od traumatycznego wydarzenia, depresji, uzależnienia i 

nadużywania substancji chemicznych, zaburzeń osobowości, zachowań autoagresywnych, 

zespołu lęku uogólnionego, paniki, psychoz, objawów somatycznych (zwłaszcza u dzieci – 

ofiar przemocy), niezdolności określenia granic dopuszczalności różnych zachowań w relacji, 

bezsilności, izolacji społecznej, strachu przed siłą partnera, przed rozpadem związku, przed 

samotnością, przed utratą dzieci, które zabierze partner, rezygnacji, poddania się, niczym 

nieuzasadnionej nadziei na zmianę wynikającej z mechanizmu cyklu przemocy, braku 

odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i dzieci, zaburzeń snu, utraty szacunku do 

siebie, zaniżonego poczucia własnej wartości, poczucia winy, wstydu, nieświadomości 

podlegania przemocy, nieświadomości prawa do obrony siebie, itd. 

        Prócz czynników zewnętrznych, takich jak finansowa zależność od sprawcy, 

uwarunkowania kulturowo-religijne i środowiskowe, osoba doświadczająca przemocy w 

rodzinie pozostaje w związku przemocowym w wyniku działania mechanizmów przemocy: - 

cyklu przemocy w rodzinie, wspomnianego powyżej,  

- syndromu wyuczonej bezradności (utrata motywacji do działania, bezradność nabyta w 

wyniku negatywnych doświadczeń, braku skuteczności podejmowanych wcześniej przez 

ofiarę działań),  

- zjawiska „prania mózgu” (izolacja, poniżanie, degradacja, monopolizacja uwagi, 

ograniczanie snu i odpoczynku, doprowadzenie do wyczerpania psychicznego i fizycznego, 

wywołanie lęku, depresji, nieprzewidywalność kar i nagród doprowadzające do dezorientacji, 

zmniejszenia oporu oraz podtrzymania nadziei, demonstracyjne akcentowanie wszechwładzy 

i wszechmocy), 

 - zespołu stresu pourazowego PTSD (objawy: ponowne doświadczanie urazu – przypadkowe 

bodźce aktywizują sieć strachu, natarczywe wspomnienia, koszmary senne, emocjonalne 

odrętwienie, zwiększone pobudzenie psychofizjologiczne, przewlekłe poczucie winy, wstydu, 

drażliwość, wybuchy gniewu, nieustanna czujność),  

- procesu wiktymizacji spowodowanego nieprawidłowymi reakcjami środowiska 

społecznego, takimi jak bagatelizowanie, niedowierzanie, obwinianie, wywołującymi wtórne 

zranienia i przyjęcie tożsamości ofiary,  

- syndromu sztokholmskiego objawiającego się żywioną przez ofiarę wdzięcznością za 

drobne przywileje, chwile „miodowych miesięcy”, namiastkę uczucia, a nawet za życie,  

- mechanizmu „psychologicznej pułapki”, polegającego na trudnościach w rezygnacji ze 

związku, w który zainwestowało się dużo czasu, zapału i energii.  

Do czynników ryzyka krzywdzenia dzieci zaliczono:  

• czynniki związane z rodziną, m.in. deprywowane potrzeby ekonomiczne, przewlekła 

choroba lub inwalidztwo w rodzinie, związek nieformalny lub małżeństwo mieszane 

etnicznie, zaburzenia psychiczne, opóźnienia w rozwoju umysłowym jednego lub obojga 
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rodziców, posiadanie dzieci z różnych związków, zgon dziecka z przyczyn niewyjaśnionych, 

sytuacja kryzysu w rodzinie, uzależnienia,  

• czynniki związane z matką, m.in. pierwszy poród przed 18 rokiem życia, poród pierwszego 

dziecka bez zawarcia związku małżeńskiego z ojcem dziecka, dwa lub więcej nieudanych 

związków przed 25 rokiem życia, krzywdzenie dziecka w historii poprzednich związków, 

aktualny nie satysfakcjonujący związek z mężczyzną, doświadczenia krzywdzenia w rodzinie 

pierwotnej, własne poważne problemy emocjonalne, uzależnienia. 

 • czynniki związane z dzieckiem, m.in. dziecko z pierwszego małżeństwa nieakceptowane 

przez drugiego męża, rozczarowanie związane z płcią dziecka, dziecko urodzone po śmierci 

poprzedniego dziecka, wada rozwojowa dziecka, wcześniactwo, dzieci bliźniacze, 

zachowania dziecka- nadpobudliwość, moczenie nocne, trudności ze snem, jedzeniem, 

 • czynniki środowiskowo-kulturowe, m.in. stereotypy społeczne odbierające dzieciom 

możliwość obrony, znieczulające wrażliwość świadków przemocy. 

 

IV. PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY W GMINIE BARANÓW 

 2019 2020 2021 

Liczba wszczętych procedur 13 9 8 

Liczba osób objętych pomocą 

Zespołu Interdyscyplinarnego 
52 63 27 

Liczba osób dotkniętych przemocą 30 63 62 

Liczba dzieci w rodzinach, w 

których spisano Niebieskie Karty 
10 19 8 

Liczba zakończonych procedur w 

ramach Niebieskiej Karty 
5 9 8 

Liczba wniosków skierowanych do 

GKRPA 
4 0 5 

Liczba posiedzeń grup roboczych 19 30 34 

Liczba wniosków do Sądu 

Rodzinnego o wgląd w sytuacje 

rodziny 

1 0 1 

 

 

V. CELE PROGRAMU 

  

CEL GŁÓWNY:  

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar 

przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom dotkniętym tym 

problemem. Cel ogólny będzie realizowany poprzez poniższe cele szczegółowe.  

Cel 1 Programu - rozwijanie społecznej świadomości i wrażliwości wobec zjawiska 

przemocy w rodzinie, realizowany będzie w szczególności poprzez zadania:  

1) organizowanie oraz współuczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach społecznych oraz 

przedsięwzięciach edukacji społecznej, uwrażliwiających i podnoszących świadomość 

społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie i przeciwdziałania mu, promujących 

wartości rodzinne, relacje oparte na konstruktywnych formach rozwiązywania konfliktów i 

metody wychowawcze wykluczające używanie przemocy, 

 2) upowszechnianie informacji o naturze problemu przemocy w rodzinie, jej atrybutach, 

formach, czynnikach ryzyka, możliwościach ochrony i przeciwdziałania przemocy domowej 

oraz możliwościach uzyskania pomocy na terenie miasta oraz podmiotach lokalnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
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Cel 2 Programu - rozwijanie profilaktyki przemocy w rodzinie adresowanej do różnych grup 

społecznych, realizowany będzie w szczególności poprzez zadania:  

1) przegląd, ocena, dofinansowanie i promocja szkolnych programów zapobiegania 

zjawiskom patologicznym, w tym przemocy w rodzinie, adresowanych do dzieci, młodzieży i 

rodziców,  

2) realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych i „grup problemowych” adresowanych 

do dzieci, młodzieży, nauczycieli i pracowników szkoły, 

 3) realizacja programów ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych 

rodziców, 

 4) wczesne rozpoznawanie i reagowanie na sytuacje zagrożenia przemocą w rodzinie.  

Cel 3 Programu - zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji                  

i organizacji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, realizowany będzie w 

szczególności poprzez zadania:  

1) uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach dla pracowników służb, 

instytucji i organizacji w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie,   

Cel 4 Programu - zwiększanie dostępności i efektywności pomocy niesionej osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie w zależności od ich sytuacji i potrzeb poprzez rozwój 

różnorodnych form wsparcia socjalnego, pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego, 

pedagogicznego, prawnego, medycznego, socjalnego, interwencji kryzysowej i psychoterapii, 

realizowany będzie w szczególności poprzez zadania: 

1) udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie pozostającym w 

środowisku zamieszkania,  

3) udzielanie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie zmuszonym do 

opuszczenia miejsca zamieszkania,  

4) dalsze wdrażanie standardów oraz procedur postępowania wobec osób doznających 

przemocy i stosujących przemoc w rodzinie, m.in. procedury „Niebieska Karta” dla 

pracowników służby zdrowia i oświaty,  

5) uzupełnianie zasobów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inspirowanie, 

wspieranie i promowanie nowych rozwiązań, procedur i instrumentów pracy systemu 

służących sprawnemu, efektywnemu przeciwdziałaniu przemocy w warunkach lokalnych.  

Cel 5 Programu - rozwój zintegrowanego, interdyscyplinarnego, systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, służącego zwiększeniu skuteczności i dostępności pomocy dla rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie: ochronie ofiar przemocy w rodzinie oraz oddziaływaniom 

interwencyjnym i korekcyjnym kierowanym do sprawców przemocy domowej, realizowany 

będzie w szczególności poprzez zadania:  

1) weryfikacja dotychczasowej współpracy podmiotów systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie  uwzględniająca kompetencje i zadania podmiotów na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na terenie gminy,  

2) aktualizacja dotychczasowych i wypracowanie nowych procedur współpracy służb, 

instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,  

3) aktualizacja i udostępnienie zainteresowanym służbom, instytucjom, organizacjom oraz 

mieszkańcom miasta informacji o zjawisku przemocy w rodzinie i zasobach systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także monitorowanie realizacji Programu. 

 

Adresaci Programu:  

Adresatami Programu są mieszkańcy gminy w szczególności:  

• osoby zagrożone przemocą w rodzinie, 

• osoby dotknięte przemocą w rodzinie,  

• osoby stosujące przemoc w rodzinie, 

• świadkowie przemocy w rodzinie, 
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• służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności osoby, 

podmioty, instytucje, a także organizacje pozarządowe systemu przeciwdziałania przemocy     

w rodzinie. 

Partnerzy programu: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• Placówki oświatowe i zdrowotne w Baranowie 

 Partnerzy w realizacji zadań: 

• Komisariat Policji w Kurowie  

• Sąd Rejonowy w Puławach 

• Centrum Interwencji Kryzysowej w Puławach 

• Prokuratura Rejonowa w Puławach 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 

• Organizacje pozarządowe  

• społeczność lokalna 

 

 

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  PROGRAMU 

Środki na realizację Programu mogą pochodzić z: 

1. budżetu gminy,    

2. budżetu państwa, 

3. innych źródeł. 

 

 

VII.  HARMONOGRAM  I  CZAS   REALIZACJI  PROGRAMU 

 

           Realizacja programu odbywać się będzie na zasadach współpracy z partnerami 

wyszczególnionymi w programie. Zadania będą  realizowane w sposób ciągły  

i systematyczny w ramach czasowych objętych programem tj. w latach 2022 - 2024.   

 

VIII. MONITOROWANIE WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA PRZEMOCY        

          W   RODZINIE   

 

   Monitoring realizacji Programu prowadzić będą wszystkie służby, które w ramach swoich 

kompetencji realizują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz 

podmioty, którym te zadania zlecono na podstawie odrębnych umów. Podsumowanie 

i wnioski płynące z realizacji Programu znajdą się w corocznym sprawozdaniu Zespołu 

Interdyscyplinarnego składanym  – za poprzedni rok kalendarzowy do Wójta Gminy 

Baranów. 

Wskaźniki brane pod uwagę dla oceny realizacji zadań wynikających z ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to: 

- liczba uruchomionych procedur „Niebieska Karta”  

- liczba osób / rodzin objętych pomocą ( psychologiczna, socjalna, prawna ) 

- liczba działań profilaktycznych, warsztatowych w szkołach 

- liczba ofiar przemocy w rodzinie 

- liczba sprawców skierowanych na zajęcia korekcyjno-edukacyjne 

- liczba zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 207 k.k. 

- liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych 
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- liczba osób przeszkolonych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

ZAKOŃCZENIE 

Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie możliwa tylko 

przy ścisłej współpracy instytucjonalnej i społecznej. Skuteczność działań w zakresie 

poprawy bytu rodzin dotkniętych przemocą nie polega wyłącznie na zabezpieczeniu 

finansowym. Edukacja społeczności na terenie gminy jest szansą na zmniejszenie tolerancji 

dla przemocy. Skoordynowany system pomocy na poziomie jednostki, rodziny i społecznym 

jest szansą na ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie. Jednocześnie należy pamiętać, by 

działania interwencyjne, zapobiegawcze nie skutkowały naznaczeniem niewinnych osób. 

Ostatecznie dom, rodzina to synonim prywatności i szczególnej rozwagi wymaga decyzja  

o ingerencji instytucjonalnej.  
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