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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Występujące  na  terenie  gminy  zjawiska  przemocy  w  rodzinie  wymagają  podjęcia 
działań mających na celu ograniczenie tego zjawiska i ochronę osób poszkodowanych oraz 
udzielenia im wsparcia.

Zjawisko przemocy dotyczy w znacznej części rodzin, w których występuje problem 
nadużywania alkoholu, a pokrzywdzonymi są głównie dzieci i kobiety.

W lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie szkoła zajmuje ważne 
miejsce obok innych służb i instytucji, takich jak: Policja, pomoc społeczna, służba zdrowia.

Podejmowane działania mają przede wszystkim na celu prowadzenie profilaktycznej 
działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  szczególności  dla  dzieci  i  ich  matek,  rozwój 
edukacji  publicznej  i  szkolenie  przedstawicieli  różnych  instytucji  w  dziedzinie 
przeciwdziałania  przemocy  
w  rodzinie,  a  zwłaszcza  w  zakresie  umiejętności  wczesnego  rozpoznawania  sygnałów 
wskazujących na prawdopodobieństwo występowania tego zjawiska.

Cel główny Programu

Przeciwdziałanie   przemocy   w   rodzinie   ze   szczególnym   uwzględnieniem 
przemocy wobec dzieci.

Cele szczegółowe Programu

1. wsparcie i pomoc dzieciom i rodzinom będącym ofiarami przemocy;   
2. dostarczenie  wiedzy  społeczeństwu  o  zjawisku  przemocy  i  sposobach radzenia 

sobie  
z tym problemem;

3. zwiększenie  dostępności  pomocy  rodzinom,  w  których  stosowana jest przemoc;
4. motywowanie  społeczności  lokalnej,  mass  mediów,  organizacji  i  instytucji  do 

podejmowania    działań    na    rzecz    ofiar    przemocy    ze    szczególnym 
uwzględnieniem krzywdzonych dzieci.

Zadania

1. organizowanie     i      prowadzenie     profesjonalnej     pomocy     doradczej, 
informacyjnej  
i socjalnej dla dzieci i rodzin będących ofiarami przemocy; 

2. prowadzenie działań interwencyjno – mediacyjnych;
3. organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych dla ofiar i sprawców przemocy;
4. edukacja  społeczeństwa  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  powstrzymywania  przemocy  wobec  dzieci  (prowadzenie 
tematycznych lekcji w szkołach, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla instytucji 
i osób pracujących z dziećmi);



5. dostarczanie    wiedzy    społeczeństwu    o    instytucjach    i     organizacjach 
pomagających ofiarom przemocy (broszury, ulotki);

6. edukacja  pracowników szkół,   Ośrodka Pomocy Społecznej    i  placówek ochrony 
zdrowia  
w zakresie  rozpoznawania  skutków przemocy i  udzielenia  pomocy krzywdzonemu 
dziecku;

7. współpraca  z  instytucjami  i  organizacjami  podejmującymi  działania  na  rzecz 
powstrzymywania przemocy

8. prowadzenie  punktu  informacyjno  –  konsultacyjnego  w  Urzędzie  Gminy  
w godz. 1500 – 1700 (jeden dzień w miesiącu, wcześniej ustalony i podany do ogólnej 
wiadomości), jako miejsca pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od alkoholu, 
ofiar przemocy i innych osób zainteresowanych współpracą.


