
UCHWAŁA NR XXII/104/2020 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w Gminie Baranów na lata 2020 - 2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (t.j. Dz. U.  2020 poz. 218) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów na lata 
2020 -2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Bodych 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2020 

Rady Gminy Baranów 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

GMINNY PROGRAM 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY 

W RODZINIE 
DLA GMINY BARANÓW 

NA LATA 2020 - 2025 

 
I.  WSTĘP 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system 
wartości, styl życia. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie najważniejszą rolę pełnią wzajemne relacje 
oparte na miłości, szacunku i zrozumieniu. W przypadku zaburzenia relacji rodzina nie jest w stanie 
prawidłowo realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, a zachowania 
członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi. Skutkiem 
wystąpienia dysfunkcji w rodzinie jest przemoc domowa. 

Instytucja rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a jej dobro 
państwo ma obowiązek uwzględniać w swojej polityce społecznej. Zadaniem państwa jest ochrona 
rodziny przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, zwłaszcza przed przemocą ze strony osób 
najbliższych. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2020 – 2025, 
zwany dalej Programem, znajduje normatywne oparcie w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z tym przepisem do zadań własnych gminy należy 
opracowanie i realizowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie. 

Głównym celem Programu jest dążenie do ograniczenia skali i skutków przemocy domowej na terenie 
gminy Baranów. Program zakłada podejmowanie działań ochronnych wobec ofiar przemocy w rodzinie 
jak również działania edukacyjne skierowane do sprawców przemocy oraz społeczeństwa. 

Zadania i cele Programu jak również finansowanie sformułowane są w sposób ogólny, który umożliwi 
ich rozwinięcie i uszczegółowienie, adekwatnie do aktualnych potrzeb lokalnych. 

Niniejszy Program zakłada interdyscyplinarność działań instytucji  i organizacji zobowiązanych do 
podejmowania działalna rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, co powinno przyczynić 
się do usprawnienia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy oraz ograniczenia zjawiska przemocy 
a tym samym poprawy kondycji rodzin. 

II.  PODSTAWA PRAWNA 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie dla Gminy 
Baranów na lata 2020-2025 został opracowany i realizowany będzie w oparciu o: 

·Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.). 
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·Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.  2015 poz. 1390 ze 
zm.), 

·Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 2277 ze zm.), 

·Ustawa z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U . 2019 poz. 852 ze zm.), 

·Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.), 

·Ustawa z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 
2019 poz. 1111 ze zm.), 

·Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1950 ze zm.), 

·Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U . 2020 poz. 30), 

·Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2086 ze zm.), 

·Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz. U. 2019 poz. 161 ze zm.), 

·Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty 
oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245). 

III.  ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE 

Definicja przemocy w rodzinie 

Przemoc w rodzinie, zwana również przemocą domową, zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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 
cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Powyższa definicja przemocy w rodzinie zawiera wszystkie charakterystyczne elementy dla tego 
zjawiska: 

·Intencjonalność sprawcy – działania są celowe i zamierzone; 

·Dysproporcja sił między sprawcą o osobą doznającą przemocy – nierównowaga sił; 

·Naruszenie dóbr osoby doznającej przemocy – sprawca poniża, ośmiesza, pozbawia godności; 

· Powstanie szkód u osoby doznającej przemocy w wyniku działania sprawcy  - ofiary traktowane są 
w sposób niegodny i bezlitosny. 

Rodzaje i formy przemocy w rodzinie 

Tabela 1 

RODZAJA 
PRZEMOCY 

DEFINICJA 
PRZEMOCY 

FORMY 
PRZEMOCY 

Przemoc 
fizyczna 

przemocą fizyczną jest każdorazowe 
zachowanie, którego celem jest zadanie 
ofierze bólu fizycznego wbrew jej woli, 
uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej 
zdrowia lub pozbawienie jej życia Jest 
to przemoc najbardziej widoczna i 
najtrudniejsza do ukrycia. 

uderzanie, popychanie, przypalanie, 
ciosy pięścią, duszenie, bicie, 
poszturchiwanie, rzucanie się na kogoś, 
wykręcanie kończyn, szczypanie, 
wyrywanie włosów, szarpanie, kopanie, 
kłucie, przypieranie do muru, nacinanie, 
związywanie, używanie niebezpiecznych 
narzędzi. 

Przemoc 
psychiczna 

inaczej emocjonalna – najtrudniejsza do 
udowodnienia, umyślne działania 
wykorzystujące mechanizmy 
psychologiczne, poprzez obniżanie 
poczucia własnej wartości ofiary 

wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, 
okazywanie braku szacunku, 
poddawanie krytyce, kontrolowanie, 
ograniczanie kontaktu z bliskimi, 
niszczenie rzeczy osobistych 

Przemoc (materialna) - zmierza ona do uniemożliwianie podjęcia pracy 
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ekonomiczna uzależnienia finansowego od sprawcy 
poprzez kontrolowanie wydatków, 
odbieranie zarobionych pieniędzy czy 
uniemożliwienie podjęcia pracy 
zarobkowej 

zarobkowej, odbieranie zarobionych 
pieniędzy, uniemożliwianie dostępu do 
wspólnych środków finansowych i dóbr 
materialnych 

Przemoc 
seksualna 

przedmiotowe traktowanie drugiej osoby 
w celu zaspokojenia własnych potrzeb 
seksualnych. Zmuszanie do 
nieakceptowanych przez drugą osobę 
praktyk i zachowań seksualnych 

sadystyczne formy współżycia 
seksualnego, wymuszanie pożycia 
seksualnego, wymuszanie 
nieakceptowanych form i praktyk 
seksualnych, krytyka zachowań 
seksualnych, zmuszanie do oglądania 
pornografii. 

Zaniedbanie tę formę przemocy stosują najczęściej 
osoby dorosłe wobec dzieci, jest to 
niezaspokajanie ich podstawowych 
potrzeb 

brak zainteresowania rozwojem, sytuacją 
życiową, problemami, niezaspokajanie 
potrzeb fizycznych i emocjonalnych, 
niezaspokajanie potrzeb żywieniowych a 
także z stanem zdrowia i higieną 

Przemoc dzieli się również na: 

·GORĄCĄ – charakteryzuje się agresją słowną i fizyczną, naładowana jest furią, jest pełna ekspresji; 

·CHŁODNĄ – pozbawiona emocji, bez gniewu, wybuchów, mogą jej przyświecać cele, np. filozofia, 
wiara, przekonania. 

Cykle przemocy: 

  

Skutki przemocy w rodzinie 

Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkami są bezpośrednie szkody na 
zdrowiu psychicznym i fizycznym oraz poważne i długotrwałe problemy ujawniające się w życiu dorosłym, 
a będące konsekwencjami przemocy doświadczanej w dzieciństwie. Przemoc domowa jest ważnym 
problemem społecznym. Niezwalczana przemoc niszczy system rodzinny, niesie za sobą ryzyko 
dziedziczenia zachowań przemocowych. Jest przyczyną różnych zaburzeń psychicznych. 

 Osoby będące ofiarami przemocy charakteryzują się nadmierną czujnością, zewsząd wyczekują 
sytuacji zagrożenia, są nadmiernie pobudzone, często dotykają je koszmary sny oraz dolegliwości 
psychosomatyczne. Traumatyczne doświadczenia będące wynikiem przemocy mogą niszczyć kontakty 
społeczne, przyjaźń, miłość czy przywiązanie do rodziny. System obronny ofiary zostaje zachwiany, osoba 
doznająca przemocy staje się bezbronna, uległa, towarzyszy jej poczucie zniechęcenia, zmęczenia 
psychicznego i fizycznego oraz wycofanie ze wszystkich sfer życia. Te osoby nie radzą sobie z wybuchami 
agresji, towarzyszy im wzmożone napięcie i nerwowość. Ofiara w wyniku doświadczania przemocy staje 
się osobą bierną, poddaje się i zaprzestaje działań, wiedząc, że nie ma  wpływu na to, co się dzieje. 

 Konsekwencje stosowania przemocy wobec dziecka wpływają na jego rozwój, rozwój osobowości, 
umiejętności współżycia z innymi i budowania bliskich relacji. Dzieci maltretowane psychicznie cechują się 
brakiem zaufania do innych, brakiem poczucia bezpieczeństwa, poczuciem bezradności, złości, 
nieumiejętnością rozwiązywania problemów, wynikającą z niskiego poczucia własnej wartości. 
Maltretowanie dzieci może prowadzić do nieprzystosowania interpersonalnego (niski poziom kompetencji 
Społecznych, trudności w kontaktach z rówieśnikami), deficytów intelektualnych (w zakresie 
Rozwiązywania konfliktów, kreatywności), Problemów behawioralnych (agresja, lęk, poczucie winy, wstyd, 
wrogość, gniew). Skutki przemocy są zaledwie początkiem destrukcyjnego wpływu przemocy domowej. 
Konsekwencje przemocy ujawniają się często również po długim czasie, kiedy dziecko dorasta lub w jego 
dorosłym życiu. Odroczone skutki przemocy objawiają się w postaci różnych form niedostosowania 
społecznego. Trudności w nauce, wagarowanie, ucieczki z domu, wysoki poziom agresji, nadużywanie 
alkoholu, branie narkotyków to tylko niektóre sposoby ucieczki od problemu przemocy w rodzinie. Dzieci 
doświadczające przemocy mają problemy z nawiązaniem i utrzymaniem satysfakcjonującej relacji z innymi 
osobami. Doświadczenie przemocy w rodzinie podwyższa ryzyko, że krzywdzone dzieci same staną się 
krzywdzącymi rodzicami. 
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IV.  CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA LOKALNEGO I ANALIZA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY BARANÓW 

Diagnozy sytuacji demograficznej i społecznej dokonano w oparciu o dane Urzędu Stanu Cywilnego 
w Baranowie, dane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie, Powiatowego Urzędu Pracy 
w Grodzisku Mazowieckim oraz dane z Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 

Liczba mieszkańców gminy Baranów na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 5322 osoby, w tym liczba dzieci 
w wieku 0-16 lat wynosiła 1094 osoby. Łączna liczba rodzin korzystająca z pomocy społecznej w roku 
2019 wynosiła 108, w tym łączna ilość Osób w tych rodzinach to 225. Liczba osób zgłoszonych w 2019 r. 
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem podjęcia leczenia odwykowego 
wyniosła 14 osób, w 2018 r.  – 7 osób, w 2017 r. – 8 osób. W ramach działań osłonowych GKRPA działa 
Punkt Konsultacyjny, spotkania odbywają się raz w tygodniu. W roku 2019 w spotkaniach udział wzięło 
14 osób, w 2018 r. – 15 osób, w 2017 r. – 20 osób. 

Tabela 2 

 
Liczba bezrobotnych 2017 2018 2019 

Ogółem 74 59 57 
kobiet 39 36 28 
mężczyzn 35 23 29 

 Rozmiar bezrobocia i ubóstwa powodują dużą marginalizację jednostek i grup społecznych oraz 
rozwarstwienie społeczne, stają się również najważniejszymi problemami lokalnymi. Negatywne skutki 
bezrobocia to; pogorszenie sytuacji materialnej rodzin, pogorszenie stanu zdrowia, pogorszenie relacji 
między członkami rodziny, wzrost występowania zachowań patologicznych, m.in. alkoholizmu, przemocy. 

Tabela 3 

2017 rok 2018 rok 

      
 
         2019 rok 
                                        
   

Powody przyznania 
pomocy 

Liczb
a 

rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Ubóstwo 82 158 71 127 85 166 

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa lub 
wielodzietności 

11 49 12 54 13 64 

Bezrobocie 24 51 16 31 20 46 

Bezdomność 7 7 7 7 7 7 

Niepełnosprawność 55 104 53 84 66 104 

Zdarzenie losowe lub 
sytuacja kryzysowa 

1 1 0 0 1 1 

Alkoholizm 24 45 32 64 31 55 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

29 55 24 42 31 50 
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Przemoc w rodzinie 9 19 8 22 5 10 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo – 
wychowawczych 

45 139 36 114 50 130 

Trudności w 
przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu zakładu 
karnego 

3 3 0 0 4 4 

 Z powyższych danych wynika, iż dominującymi problemami rodzin korzystających ze świadczeń 
z pomocy społecznej w ciągu ostatnich lat były: ubóstwo, niepełnosprawność, bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm, bezrobocie oraz ochrona 
macierzyństwa. 

 Z danych pozyskanych z Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Baranowie wynika, iż w 2019 r. 
założonych i prowadzonych było 5 procedur „Niebieska Karta” (wszystkie założył pracownik GOPS), 
w 2018 r. – 8 (z czego 6 założył przedstawiciel policji, 2 pracownik GOPS) a w 2017 r. założonych zostało 
9 kart (4 wpłynęły z policji, 5 założył pracownik GOPS). Z placówek oświatowych i placówek ochrony 
zdrowia nie wpłynęła do GZI żadna karta. 

Tabela 4 

Osoby pokrzywdzone w wyniku 
przemocy domowej w gminie 

Baranów 
2017 2018 2019 

Ogółem 9 8 5 
Kobiety 7 6 3 
Mężczyźni 2 2 2 
Dzieci do lat 13 0 0 0 
Dzieci 13-18 lat 0 0 0 

Tabela 5 

Sprawcy przemocy domowej w 
gminie Baranów 2017 2018 2019 

Ogółem 9 8 5 
Kobiety 2 1 3 
Mężczyźni 7 6 2 
Nieletni 0 0 0 

Z danych uzyskanych z GZI wynika, że w rodzinach, w których założono Niebieskie Karty przeważała 
przemoc fizyczna, występowała również przemoc psychiczna, która często występowała w parze 
z przemocą psychiczną oraz ekonomiczną. 

 Z wyżej przedstawionych danych, dotyczących gminy Baranów wynika, iż skala problemu przemocy 
w rodzinie jest kwestią wymagającą systemowego działania. Z przedstawionych analiz wynika, że przemoc 
w rodzinie nadal jest problemem wstydliwym, jednakże poprzez działania edukacyjne coraz więcej osób 
decyduje się na poszukiwanie pomocy u przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem temu 
zjawisku. 

 Trudno jest jednak w sposób jednoznaczny określić wielkość zjawiska przemocy na terenie gminy 
w związku z występowaniem przemocy ukrytej, która nie wychodzi na światło dzienne. Przytoczone 
powyżej dane liczbowe dotyczące zjawiska przemocy, często nierozerwalnie łączą się z przyczynami 
udzielania pomocy społecznej, tj. ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych. Nie odzwierciedlają jednak w pełni faktycznej skali problemu, aż do chwili wystąpienia 
bezpośredniej przemocy fizycznej. 

V.  DIAGNOZA ZASOBÓW INSTYTUCJONALNYCH I REALIZATORZY PROGRAMU 
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Gmina Baranów nie posiada wystarczających zasobów instytucjonalnych na szczeblu gminnym, które 
w swoich kompetencjach są wystarczające do zabezpieczenia wszystkich potrzeb społecznych, 
dotyczących problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Istnieje zatem konieczność współpracy 
ze specjalistycznymi instytucjami powiatowymi. 

Realizatorzy programu: 

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Baranowie, 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie, 

4. Placówki służby zdrowia – zakłady opieki zdrowotnej, 

5. Placówki oświatowe – szkoły, 

6. Komisariat Policji w Jaktorowie, 

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, 

8. Sąd Rejonowy w Żyrardowie, 

9. Inne instytucje, organizacje lub stowarzyszenia. 

VI.  ADRESACI PROGRAMU 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2020 – 
2025 dla gminy Baranów adresowany jest do jej mieszkańców. Program skierowany jest do: 

·osób i rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie (w tym; dzieci, 
współmałżonków, partnerów, osób starszych, osób niepełnosprawnych), 

·sprawców przemocy w rodzinie, 

·świadków przemocy w rodzinie, 

·przedstawicieli służb i instytucji, pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi lub dotkniętymi 
przemocą. 

VII.  CELE PROGRAMU 

Cel główny programu: 

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz ograniczanie skutków i skali przemocy w gminie 
Baranów, zapewnienie ochrony ofiarom przemocy oraz skuteczne oddziaływanie na sprawców przemocy. 

Osiągnięcie celu głównego możliwe jest poprzez określenie i realizację celów szczegółowych. 
Realizacja poniższych zadań jest dostosowana do potrzeb, większość z nich ma charakter ciągły. 

Cele szczegółowe: 

1. Edukacja społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości dotyczącej zjawiska przemocy – 
działania o charakterze ciągłym: 

·Upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych na temat przemocy w rodzinie i jej 
negatywnych skutków, 

·Prowadzenie kampanii edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy, 

·Prowadzenie w szkołach zajęć uświadamiających zagrożenia płynące z przemocy rodzinie oraz 
propagujących zachowania sprzyjające pozytywnym postawom w rodzinie. 

2. Budowanie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – działania o charakterze 
ciągłym: 

·Opracowanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie, 

·Zwiększenie dostępności do akceptowanych społecznie form rozwiązania konfliktów rodzinnych 
poprzez udział psychologów, mediatorów a także usług prawnych, 
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·Działania edukacyjno – informacyjne prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjnego w GOPS 
Baranów, 

·Ścisła współpraca z innymi instytucjami działającymi na terenie gminy ,które również zajmują się 
problemem przemocy w rodzinie, 

·Stosowanie i rozpowszechnianie procedury „Niebieskiej Karty” w środowisku oraz podejmowanie 
interwencji – realizacja  tego działania jest dostosowana do potrzeb. 

3. Wsparcie osób i rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie – działania mają charakter ciągły: 

·Kontynuacja prac Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

·Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

·Monitoring sytuacji w rodzinach dotkniętych przemocą, 

·Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez motywowanie i kierowanie do udziału 
w programach korekcyjno - edukacyjnych 

4. Szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

·Podnoszenie kwalifikacji i poziomu wiedzy członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
doskonalenie nabytych już umiejętności 

·Systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz nt udzielania pomocy 
ofiar w rodzinie poprzez udział w szkoleniach, 

·Zwiększenie skuteczności udzielania pomocy dla Osób uwikłanych w przemoc i skutecznej ochrony ich 
praw poprzez podnoszenie kompetencji służb działających w tym obszarze. 

5. Diagnozowanie i monitorowanie problemów przemocy domowej na terenie gminy – działania mają 
charakter ciągły: 

·Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Baranów, 

·Badanie zasobów, potrzeb oraz skuteczności działań podejmowanych w zakresie zapobiegania 
i zwalczania przemocy domowej, 

·Kontynuowanie przez członków grup roboczych wizyt w rodzinach dotkniętych przemocą 

VIII.  FINANSOWANIE PROGRAMU 

Program będzie finansowany ze środków własnych, w tym wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. 

IX.  PROGNOZOWANE EFEKTY 

1. Pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej wobec zjawiska przemocy w rodzinie poprzez edukację. 

2. Zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 

3. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie. 

X.  MONITOROWANIE I EWALUZACJA PROGRAMU 

Monitoring zapisów Programu, polegający na systematycznych zbieraniu i analizowaniu informacji 
dotyczących realizowanych działań będzie prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Baranowie. Gromadzone dane pozwolą zidentyfikować i rozwiązać problemy, które pojawią się 
w trakcie wdrażania dokumentu oraz stwierdzić czy wyznaczone działania zmierzają w słusznym 
kierunku i przynoszą zakładane zmiany.
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