
 

   

Uchwała Nr IV/21/19 

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 

 z dnia 26 lutego 2019 roku  
 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  

                   Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2024. 

 

 

 Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 6  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024, zwany dalej Programem, o następującej treści: 

  

I. Cele programu 

Cel główny: 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie 

gminy Gryfów Śląski.  

 

Cele szczegółowe: 

 zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń wynikających 

z występowania przemocy w rodzinie; 

 promowanie metod wychowania bez użycia przemocy; 

 doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi 

się problemem przemocy w rodzinie; 

 podnoszenie kompetencji osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na 

terenie gminy; 

 monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Gryfów Śląski; 

 

II. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 

Do osiągnięcia wskazanych wyżej celów Programu posłuży zrealizowanie następujących zadań: 

 dostarczenie społeczności lokalnej wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie; 

 wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych wśród rodziców i opiekunów; 

 integrowanie i koordynacja działań pracowników instytucji działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Gryfów Śląski; 

 doskonalenie umiejętności przedstawicieli instytucji zajmujących się pomocą osobom 

z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie; 

 gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat występowania zjawiska przemocy 

na terenie gminy Gryfów Śląski. 

 

III. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

 

Wskazane zadania będą realizowane poprzez wdrażanie szeregu działań, które przyczynią się do 

osiągnięcia celów wskazanych w niniejszym Programie, stając się elementami gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy, którego obowiązek tworzenia zakłada ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy. Zgodnie z art. 9b, ust. 1 i 2 wspomnianej ustawy, realizatorem działań gminy na rzecz 

przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie jest Gminny Zespół Interdyscyplinarny. 

 



 

Zadanie pierwsze.  

 

Dostarczenie społeczności lokalnej wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 
 

Działania: 

 rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych  w postaci plakatów, ulotek, 

czasopism i broszur dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie; 

 informowanie o możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy na terenie gminy; 

 przekazywanie treści związanych z przemocą podczas zajęć prowadzonych w ramach 

programów profilaktycznych w szkołach z terenu gminy; 

 zamieszczanie w lokalnej prasie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy 

w związku z występowaniem przemocy w rodzinie; 

 funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych ich Rodzin oraz Ofiar 

Przemocy; 

 udzielanie wsparcia osobom doświadczającym przemocy poprzez  organizowanie pomocy 

psychologicznej. 

 

Zadanie drugie. 

 

Wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych wśród rodziców i opiekunów 
 

Działania:  

 współpraca z organizacjami i instytucjami prowadzącymi szkolenia i warsztaty dla 

rodziców; 

 kierowanie rodziców doświadczających problemów wychowawczych na indywidualne 

konsultacje ze specjalistami; 

 promowanie wartości rodziny oraz form wspólnego spędzania czasu wolnego; 

 organizacja spotkań z rodzicami w ramach realizowanych programów profilaktycznych. 

 

Zadanie trzecie. 

 

Integrowanie i koordynacja działań pracowników instytucji działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie naszej gminy Gryfów Śląski 
 

Działania: 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy  

w środowisku lokalnym oraz możliwych formach uzyskania w nich pomocy; 

 wskazanie osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie 

gminy Gryfów Śląski; 

 usprawnianie metod współpracy lokalnych instytucji zajmujących się przemocą; 

 organizowanie spotkać tematycznych dla pracowników instytucji zaangażowanych 

w pomoc rodzinom zagrożonym przemocą oraz na rzecz zwalczania i zapobiegania 

przemocy w rodzinie; 

 monitorowanie skuteczności działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny. 

 

Zadanie czwarte. 

 

Doskonalenie umiejętności przedstawicieli instytucji zajmujących się pomocą osobom 

z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. 
 

Działania: 

 poszerzenie zasobów wiedzy osób z instytucji i organizacji zajmujących się problematyką 



 

przemocy na terenie gminy Gryfów Śląski; 

 profesjonalizacja kadr pracujących w bezpośrednim kontakcie z rodzinami dotkniętymi 

przemocą: osobami doznającymi przemocy, świadkami jej występowania, jak również 

stosującymi przemoc; 

 aplikowanie o środki finansowe na pokrycie kosztów specjalistycznych szkoleń 

organizowanych przez akredytowane instytucje szkoleniowe w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

Zadanie piąte. 

 

Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat występowania zjawiska przemocy 

na terenie gminy Gryfów Śląski. 
 

Działania: 

 gromadzenie danych statystycznych Policji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówek 

oświatowych i ochrony zdrowia oraz innych instytucji i organizacji zajmujących się 

problematyką przemocy w rodzinie; 

 dokonywanie analizy dynamiki występowania zjawiska przemocy na terenie gminy Gryfów 

Śląski; 

 tworzenie bazy danych dla potrzeb sprawozdawczości. 

 

 

IV. System monitoringu i ewaluacji  
  

Monitoring realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w gminie Gryfów Śląski będzie prowadzony przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny, poprzez: 

 

 dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy; 

 analizę i ocenę wyników realizacji działań podejmowanych w ramach prac grup roboczych. 

 

System ewaluacji, mający na celu ocenę stopnia realizacji celów programu, będzie 

prowadzony na podstawie wskaźników otrzymanych w wyniku sprawozdań dostarczonych 

przewodniczącemu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przez osoby bezpośrednio 

odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań i działań Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

W oparciu o system ewaluacji będą planowane zadania na kolejne lata. 

 

 

V. Źródła finansowania  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
 

Źródłem finansowania zadań programu są środki własne Gminy, w tym wpływy z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 
  

 Art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (t.j. DZ.U. z 2015 r, poz. 1390.) stanowi, że: 

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy 

administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego”, jak również to, że „do zadań 

własnych Gminy w szczególności należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w tym: 

- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar w rodzinie; 

- prowadzeniu 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; 

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

- tworzeniu zespołów interdyscyplinarnych”. 

 Realizacja wskazanych wyżej zadań prowadzona jest poprzez przyjęcie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy stanowiący 

integralną część lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.  

 

 

 

 

 

 

 

 


