
UCHWAŁA NR XXXII/240/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie dla Gminy Żarów na lata 2013 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie 
uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie dla Gminy Żarów na lata 2013 - 2015, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/240/2013 

Rady Miejskiej w Żarowie 

z dnia 21 marca 2013 r. 

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

I. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „przemoc 
domowa to 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”. 

Przemoc jest poważnym problemem społecznym i zdrowotnym. Każdego roku staje się przyczyną śmierci 1,6 
miliona ludzi na świecie. Jeszcze więcej z tego samego powodu ma problemy natury zdrowotnej, psychologicznej 
i seksualnej. Dane o skali przemocy w rodzinie pochodzą przede wszystkim z analiz dokumentacji sądowych 
i policyjnych oraz przeprowadzonych badań opinii społecznej na temat przemocy w rodzinie. Trudno jest ustalić 
dokładną liczbę przypadków przemocy domowej w Polsce. Badania przeprowadzone przez Instytut Millward 
Brown SMG/KRC w 2011 r. na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że 27% badanych 
doświadczyło kiedykolwiek przemocy fizycznej ze strony członka swojej rodziny, 38% dorosłych deklaruje, że 
zdarzyło im się doświadczyć przemocy psychicznej, a 5% przyznało, że doświadczyło przemocy seksualnej 
w rodzinie. Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%). Natomiast 
sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), będący często pod wpływem alkoholu. 

Dane ukazujące skalę występowania omawianego wyżej problemu w Gminie Żarów: 

Dane z Komisariatu Policji w Żarowie 2011 r. 2012 r.
Liczba założonych Niebieskich Kart w związku z przemocą w rodzinie 6 12
Liczba wszczętych postępowań w związku z przemocą w rodzinie 5 12
Liczba przyjętych zawiadomień o przemocy w rodzinie 12 42
Liczba umorzonych postępowań z uwagi na brak wyst. dowodów 7 7
Liczba spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem Sądu 5 12

Przemoc w rodzinie stanowi poważny problem społeczny, wobec którego oczekuje się adekwatnej sieci wsparcia 
realizowanej przez osoby profesjonalnie pomagające, tj. pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, 
kuratorów, policjantów czy lekarzy. Zintegrowanie wszelkich instytucji pomocowych wokół zadań programu daje 
szansę stworzenia jednolitego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a tym samym podniesienia 
skuteczności realizowanej pomocy. 

II. CELE GMINNEGO PROGRAMU 

Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie 
poprzez stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź 
uwikłanych w przemoc. 

Cel główny będzie realizowany poprzez: 

- systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 

- podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie, 

- szkolenie służb zajmujących się przemocą w rodzinie, 

- udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

III. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU
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1. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żarów 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom 
indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych 
reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m. in. przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, 
kuratorskiej służby sądowej, oświaty oraz lokalnych organizacji pozarządowych. 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących 
w skład zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: 

a) diagnozowanie skali problemów przemocy w rodzinie, 

b) inicjowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, 

c) interweniowanie w środowisku dotkniętym przemocą, 

d) podejmowanie działalności edukacyjnej w zakresie rozpowszechnienia informacji z danymi o możliwościach 
uzyskania pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. pomoc psychologiczna, 
terapeutyczna, prawna itp.), 

e) podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”, 

f) opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach w obszarze przemocy w rodzinie, 

g) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem 
przemocy, w tym w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

2. Prowadzenie interwencji i poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

a) świadczenie poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego i prawnego, 

b) podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie opiekuńczo – wychowawczych kompetencji rodziców 
(np. wsparcie ze strony asystenta rodziny), 

c) podejmowanie interwencji w środowisku zagrożonym bądź dotkniętym przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie: 

a) realizowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

b) udział w kampaniach edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

c) zakup i rozpowszechnianie profilaktycznych materiałów edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców gminy, 

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania pomocy, 

e) podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez udział w szkoleniach 
tematycznych.

4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia: 

Współpraca z instytucjami prowadzącymi ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w celu ustalenia 
precyzyjnych zasad umieszczania tam osób. 

IV. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie będzie bezpośrednim realizatorem Gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, przy współpracy z: 

- Urzędem Miejskim w Żarowie 

- Komisariatem Policji w Żarowie 

- Zespołem Interdyscyplinarnym 

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie 

- Placówkami oświatowymi 
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- Organizacjami pozarządowymi 

- Służbą zdrowia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie opracowywanie i realizacja 
Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie należy do 
zadań własnych gminy. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

Sporządziła: 

Marta Plizga 

Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień.
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