
ZARZĄDZENIE NR 151/10                                                                                        
Burmistrza Miasta śarów                                                                                                                     
z dnia 08 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2011.  

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), 
zarządzam co następuje:  

§1 

Przyjmuję Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2010 – 2011, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

§2 

Zarządzenie wchodzi z Ŝyciem z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Załącznik nr 1 

                                                                                                     do Zarządzenia Nr 151/10 

                                                                                      z dnia 08 grudnia 2010 r. 

 
 
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

na lata 2010 – 2011 

 
I. Informacje ogólne – diagnoza zjawiska przemocy w oparciu o dane z Komisariatu 
Policji w śarowie. 
 Podstawowym załoŜeniem programu jest realizacja zadań gminnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie – szczególnie 
poprzez promowanie działań profilaktycznych oraz wsparcie ofiar przemocy. Mówiąc                           
o przemocy w rodzinie posługujemy się definicją, według której jest to „kaŜde zamierzone                   
i wykorzystujące przewagę sił działanie (lub zaniechanie) podejmowane w rodzinie przez jednego 
z jej członków przeciwko pozostałym, naruszające prawa i dobra osobiste oraz powodujące 
cierpienia i szkody”.  
 Przemoc w rodzinie stanowi powaŜny problem społecznych, 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 zdecydowanego podniesienia 
skuteczności udzielanej pomocy.  
Dane z Komisariatu Policji w śarowie – rok 2009 

Liczba załoŜonych „Niebieskich Kart” w związku z przemocą w rodzinie 17 

Liczba wszczętych postępowań w związku z przemocą w rodzinie, przekazanych 
z aktem oskarŜenia do Prokuratury Rejonowej 

11 

Liczba przyjętych zawiadomień o przemocy w rodzinie 26 

Liczba spraw umorzonych z uwagi na brak dostatecznych dowodów  16 

 
II. Cele gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie. 
CEL GŁÓWNY: 
Celem głównym programu jest przede wszystkim doskonalenie działalności gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
W skład gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wchodzą instytucje, 
organizacje, znajdujące się na terenie Gminy śarów, wspomagające przeciwdziałanie przemocy            
w rodzinie: 

− Ośrodek Pomocy Społecznej w śarowie 

− Punkt Interwencji Kryzysowej w śarowie 

− Urząd Miejski w śarowie 

− Komisariat Policji w śarowie 

− Parafie 



− Organizacje pozarządowe 

− NZOZ 

− Szkoły z terenu Gminy śarów. 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie. 
2. Rozwijanie i usprawnianie interdyscyplinarnego systemu interwencji i wsparcia rodziny 

dotkniętej przemocą. 
3. Zapewnienie osobom krzywdzonym profesjonalnej i kompleksowej opieki. 
4. Wzmacnianie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 

przemocy. 
5. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy – podniesienie poziomu wiedzy, 

rozwijanie odpowiedzialności i kompetencji społecznych wobec problemu przemocy. 
 

III. Działania w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

1. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie wsparcia i informacji                                 
o moŜliwościach uzyskania pomocy. 

2. Współpraca z instytucjami pomagającymi ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 
- realizowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy, 
- udział w kampaniach edukacyjnych związanych z przemocą w rodzinie, 
- prowadzenie profilaktycznej edukacji publicznej za pośrednictwem mediów, 
- rozpowszechnianie informacji z danymi o moŜliwościach uzyskania pomocy na terenie Gminy 
śarów w zakresie przemocy w rodzinie, 
- podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy poprzez udział w szkoleniach tematycznych, 
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
poprzez działania mające na celu wzmocnienie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji 
rodziców.  

4. Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w Punkcie Interwencji Kryzysowej                    
w śarowie (świadczenie poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego i prawnego). 

5. Tworzenie i działalność zespołu interdyscyplinarnego. Zasady powoływania                             
i funkcjonowania zespołu określa odrębna uchwała.  

6. Współpraca z instytucjami prowadzącymi ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy                      
w rodzinie, w celu ustalenia precyzyjnych zasad umieszczania tam osób. Stworzenie                 
i uaktualnienie bazy danych w tym zakresie.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE                                                                                                                                   
do Zarządzenia Burmistrza Miasta śarów 

w sprawie: przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2011. 

 W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 
czerwca 2010 roku (z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2010 r., na podstawie art. 6 ust. 2 pkt. 1 
do zadań własnych gminy naleŜy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zatem przyjęcie zarządzenia                 
w przedmiotowym zakresie jest zasadne.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:                                                                                                                                      

Marta Plizga                                                                                                                                         

Starszy ref. ds. profilaktyki                                                                                                                          

i rozwiązywania problemów uzaleŜnień 

 



 


