
Uchwała  Nr VII/52/2011 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 12 maja 2011r. 

 

 

w sprawie  Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568, z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 

172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 

Nr52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146,Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. 

Nr 40, poz. 230) 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, zm: Dz. U. z 

2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 125, poz. 842) Rada Gminy 

Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2014, zwany dalej 

Programem, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

 

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
   
 
 
                   

 
 



                      Załącznik nr 1  
        do Uchwały nr VII/52/2011 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  
        z dnia 12.05.2011r. 
 
 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  

na lata 2011-2014. 
 

I. Wstęp – postanowienia ogólne 

 Przekonanie, że przemoc jest  zjawiskiem marginalnym, występującym 

wyłącznie w patologicznych środowiskach, jest mitem. Badania wskazują,  

że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny 

problem społeczny. Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym 

przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu.  

Przemoc w rodzinie rzadko ma charakter incydentalny, zwykle powtarza się 

cyklicznie i jest zjawiskiem długotrwałym. Badanie tego zjawiska jest bardzo 

trudne wymaga bowiem podzielenia się traumatycznymi, intymnymi, 

osobistymi doświadczeniami w relacji z osobami bliskimi. Ponadto w 

przypadku przemocy domowej ofiary zmuszone są do przyznania się do 

osobistych porażek jako żon, matek, mężów czy dzieci. Przemoc traktują jako 

sytuację wstydliwą, poniżającą, stąd ogromne bariery przed przyznaniem się 

do tego typu incydentów. Poważnym problemem pozostaje wciąż obecne w 

naszym życiu zjawisko agresji dorosłych wobec dzieci i młodzieży.  

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji  

w rodzinie. Prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, 

tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach nawet do 

poważnych okaleczeń czy zabójstw. Przemoc w rodzinie należy do kategorii 

zachowań wysoce negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.  

 W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Rada Gminy Dobrzeń Wielki 

przyjmuje niniejszy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zwany dalej Programem,  będący 

elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W konstrukcji Programu wykorzystano informacje z przeprowadzonej w 

2010r. Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – Dobrzeń Wielki 2010.  

Z badań Diagnozy w obszarze przemocy domowej wynika, że poważnym 

problemem pozostaje wciąż obecne w naszym życiu zjawisko agresji 

dorosłych wobec dzieci i młodzieży. Wprawdzie dorośli mieszkańcy gminy w 



większości są przekonani co do tego, iż kary fizyczne i surowe traktowanie 

dzieci nie stanowią dobrej metody wychowawczej, to jednak około 1/5 

badanych uważa, że dziecko powinno bać się rodziców, bo wtedy łatwiej jest 

uzyskać posłuszeństwo i szacunek. Za wprowadzeniem prawnego zakazu 

bicia dzieci opowiada się prawie połowa badanych mieszkańców (49%). Jest 

to wynik zbliżony do populacji ogólnopolskiej, w której za wprowadzeniem 

takiego zakazu opowiedziało się 41 % badanych. 

Duża część badanych wskazuje, że zna w swoim środowisku  przypadki bicia 

dzieci przez ich opiekunów, co może świadczyć o niemałym 

rozpowszechnieniu tego zjawiska w środowisku gminnym. 

 

II. Podstawowe założenia Programu 

1. Program zakłada : 

1) Ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy 

Dobrzeń Wielki, 

2) Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie, 

3) Intensyfikacja działań ochronnych wobec ofiar przemocy, 

4) Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

5) Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie, 

podnoszenie świadomości społecznej w tej materii, 

6) Promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy, 

7) Edukacja dzieci , młodzieży i dorosłych,  wskazywanie pozytywnych 

wzorców zachowań, 

8) Działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

 

III. Działania zmierzające do realizacji założeń Programu: 

1) Włączenie społeczności lokalnej w monitorowanie zjawiska przemocy – 

propagowanie odpowiedzialnych postaw w zetknięciu z problemem 

przemocy  

w najbliższym otoczeniu; 

2) Podjęcie starań w kierunku obalenie mitów na temat przemocy; 

3) Podnoszenie kompetencji służb i instytucji działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy, w tym szczególnie osób wchodzących w 

skład Zespołu Interdyscyplinarnego (szkolenia, warsztaty, etc); 



4) Prowadzenie kampanii zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w zakresie 

zagrożeń płynących w szczególności z propagujących przemoc gier 

komputerowych, internetu, etc; 

5) Wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu, promujących 

umacnianie więzi rodzinnych oraz zachowania wolne od agresji;  

6) Organizowanie spotkań edukacyjnych dla różnych grup społecznych, w 

tym pedagogizacja rodziców w zakresie metod wychowania bez 

przemocy; 

7) Organizowanie konkursów (plastycznych, literackich) o tematyce 

zapobiegania przemocy; 

8) Izolowanie sprawców przemocy od ofiar; 

9) Podejmowanie działań zmierzających do zobowiązania do leczenia 

sprawców przemocy uzależnionych od alkoholu; 

10)  Informowanie sprawców przemocy o programach korekcyjno – 

edukacyjnych; 

11)  Utworzenie na bazie GOPS w Dobrzeniu Wielkim punktu 

informacyjnego dla ofiar przemocy, udzielającego informacji w 

szczególności w obszarze: 

- uzyskania bezpiecznego schronienia przez osoby dotknięte przemocą  

  w ośrodkach interwencji kryzysowej lub w specjalistycznych ośrodkach   

  wsparcia, 

- możliwości wykonania obdukcji lekarskiej i uzyskania zaświadczenia 

 lekarskiego, 

- praw osób będących ofiarami przemocy, 

- terapii ukierunkowanej na ofiary przemocy; 

12)  Podejmowanie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy; 

13)  Pomoc ofiarom przemocy w uzyskaniu miejsca w ośrodku wsparcia; 

14)  Bieżące wdrażanie procedury Niebieskiej Karty. 

 

 
 
IV. Podmioty realizujące działania objęte programem 

Działania objęte Programem realizowane są przez:  
1. Zespół Interdyscyplinarny4  

                                                 
4 Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest przez Wójta w drodze zarządzenia; zadania i uprawnienia 

Zespołu  określone zostały w art. 9b ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w 



2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. 

3. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

V.  Powiązania Programu z innymi programami 

Program pozostaje w spójności i jest realizowany równolegle z następującymi 
programami uchwalanymi przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki: 

1. Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

2. Gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. 

 

VI.  Postanowienia końcowe 

Zmiany w Programie mogą być wprowadzane wyłącznie w trybie jego 
uchwalenia. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
rodzinie (Dz. U. Nr 180,poz.1493, ze zm); tryb oraz sposób powoływania i odwoływania członków 
Zespołu jak również szczegółowe warunki jego funkcjonowania określone zostały przez Radę Gminy 
Dobrzeń Wielki odrębną uchwałą. 

 


