
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bogoria na lata 2018-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U.  z 2015 r., poz. 1390)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Bogoria na lata 2018-2022 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Wstęp 
 

       Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, pierwotnym 
środowiskiem pełniącym istotną rolę w procesie przygotowania jednostki do życia                  
w społeczeństwie. Rolą rodziny jest spełnianie określonych funkcji związanych                          
z zaspokojeniem podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa, miłości, przynależności, szacunku   
i uznania. Rola rodziny związana jest z przekazywaniem odpowiednich wzorców zachowań, 
wartości i kształtowaniem społecznie pożądanych postaw. 
      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w swojej treści zapewnia, 
że instytucja rodziny jest objęta w naszym kraju szczególną ochroną i opieką prawną.  
Państwo w swojej polityce społecznej ma obowiązek uwzględnić, przede wszystkim 
udzielanie szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. 
       Ustawa zasadnicza podkreśla, że kobieta i mężczyzna w  Polsce posiadają równe prawa  
w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym, a ponadto zapewnia 
przestrzeganie praw dziecka. Dlatego każdy, ma możliwość żądania od organów władzy 
publicznej, ochrony dziecka przed: przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. 
       Przemoc jest zjawiskiem, które może wystąpić w każdej rodzinie, niezależnie od sytuacji 
materialnej bytowej, statusu społecznego, wykształcenia, zajmowanego stanowiska.             
W powszechnej opinii przyjęło się uważać, że przemoc współwystępuje z innymi problemami 
społecznymi np. alkoholizmem, ubóstwem, narkomanią. Zjawisko przemocy dotyka zarówno 
osoby pochodzące z wysoko sytuowanych rodzin jak i osoby z rodzin obciążonych 
problemami. 
       Zadaniem państwa, a w tym samorządu gminnego, jest ochrona rodziny przed 
zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, a zwłaszcza przed przemocą doznawaną ze 
strony osób najbliższych. 
        Rodziny dotknięte przemocą, pozostają w trudnej sytuacji społecznej, a to już jest 
podstawą do udzielania im szczególnej pomocy przy użyciu metod i narzędzi określonych      
w obecnie obowiązującym porządku prawnym. 
         Przemoc jest jednym z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodzin rozumianych jako 
komórka społeczna, jak i dla ich poszczególnych członków. 
           
1. Zjawisko przemocy w rodzinie 
 
     W słowniku języka polskiego przemoc definiowana jest, jako "siła przewyższająca czyjąś 
siłę, fizyczna przewaga wykorzystywana do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś; 
narzucana bezprawnie władza, panowanie, czyny bezprawne, dokonywane z użyciem 
fizycznego przymusu; gwałt". 
     W kontekście opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
najbardziej zasadnym jest przyjęcie definicji przemocy określanej w Ustawie                             
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z którą przemoc rodzinna określana jest 
jako "jednorazowe lub powtarzające sie 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 cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą". 
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     Ustawa nie definiuje poszczególnych rodzajów przemocy jednak charakterystyka 
podawana w fachowej literaturze oraz podział obowiązujący w powszechnym obiegu 
wyróżnia następujące formy przemocy: 
Przemoc fizyczna - jedna z dominujących form przemocy, o najszerszym spektrum 
zachowań. Przejawia sie za pośrednictwem naruszenia fizycznej nietykalności z użyciem, 
bądź nie dodatkowych przedmiotów, ma na celu sprawienie fizycznego cierpienia, 
okaleczenie, pozostawienie stałych uszczerbków na zdrowiu. Zagraża bezpośrednio życiu. 
Przemoc psychiczna - w przeciwieństwie do fizycznej nie prowadzi do powstawania 
widocznych obrażeń, niezwykle groźna i trudna do zauważenia. Wiążę się z pozbawieniem 
godności drugiego człowieka, naruszeniem jego osobistej sfery życia. W przypadku dzieci, ma 
na celu świadome obniżenie ich możliwości prawidłowego rozwoju. Nie zauważona w porę 
może doprowadzić do śmierci ofiary (np. samobójstwa). 
Przemoc seksualna - łączy  w sobie dwa aspekty fizyczny i psychiczny. Wiąże się                       
z naruszeniem sfery intymnej i zmuszeniu jej (siłą, perswazją słowną) do określonych praktyk 
seksualnych wbrew jej woli. Przemocą seksualną jest również publiczne komentowanie 
wyglądu drugiej osoby. 
Przemoc ekonomiczna (materialna) - z jednej strony związana z ograniczeniami, z drugiej 
zawłaszczeniem. Pierwszy aspekt dotyczy uniemożliwienia podjęcia pracy zarobkowej, 
zablokowania dostępu do wspólnych środków. Drugi natomiast związany jest bezpośrednio         
z kradzieżą, przywłaszczeniem mienia bez zgody drugiej osoby. 
Zaniedbanie - ciągłe niezaspakajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych. 
            Przemoc w rodzinie może dotyczyć następujących relacji: 

 rodziców/opiekunów wobec dzieci, 

 małżonków/parterów związku, 

 osób starszych w rodzinie, 

 przemoc między rodzeństwem. 
           Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała 
ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega ona 
sama siebie, sprawcę oraz innych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga 
interwencji. 
 
 
2. Diagnoza sytuacji 
 
         Do jednej z głównych przyczyn, które sprzyjają występowaniu zjawiska przemocy           
w rodzinie możemy zaliczyć - istniejące w danym regionie wypaczone normy społeczne           
i kulturowe. W wielu krajach, a także w Polsce, przez wieki istniało  społeczne przyzwolenie 
na stosowanie przemocy w stosunku do osób najbliższych, w tym w szczególności wobec 
kobiet i dzieci. Niestety nadal w niektórych środowiskach i grupach społecznych, to zjawisko 
znajduje odzwierciedlenie w obyczajach, gdzie akceptuje się bicie oraz stosowanie kar 
cielesnych, a ponadto w przekonaniu  o funkcji mężczyzny w rodzinie (rola - „pana i władcy”). 
         Zapewne duży wpływ na tego rodzaju negatywne tendencje, ma również dziedziczenie 
opacznego wzorca z rodziny, z której się pochodzi. Dzieci wychowujące się w środowiskach 
patologicznych, często będąc ofiarami lub świadkami przemocy przyswajają sobie 
zachowania dorosłych. Uczą się wówczas, że najprostszym i najbardziej skutecznym 
sposobem rozwiązywania konfliktów jest agresja, używanie siły fizycznej lub presji 
psychicznej. 
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        Niebagatelny wpływ na intensywność stosowanie przemocy w rodzinie ma także 
uzależnienie i nadużywanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Wielu 
sprawców tego rodzaju występków w chwili popełnienia czynu jest nietrzeźwa lub odurzona. 
Dzieje się tak, gdyż alkohol osłabia u ludzi kontrolę nad swoim zachowaniem i zwiększa 
częstotliwość reagowania złością i gniewem na trudności oraz niepowodzenia życiowe.        
        Sprawcy agresywnych zachowań, bardzo często jako czynnik usprawiedliwiający ich 
naganne zachowanie wykorzystują fakt bycia nietrzeźwym, należy jednak pamiętać, że osoby 
uzależnione nie są zwolnione od  odpowiedzialności karnej za swoje bezprawne czyny.          
         Wzorem innych organów samorządu terytorialnego, na terenie gminy Bogoria,  Wójt 
Gminy -  Zarządzeniem nr 0050.35.2011, z dnia 5 sierpnia 2011 roku powołał do życia - 
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
         W skład wymienionego kolektywu weszli przedstawiciele: ośrodka pomocy społecznej, 
Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia, 
oraz kuratorzy sądowi, a także przedstawiciel prokuratury. Wszystkie wymienione instytucje 
zawarły z Wójtem pisemne porozumienia o stałej współpracy.  
        Z zestawień statystycznych wynika, że na terenie gminy Bogoria w latach 2015-2017 
procedurę „Niebieskie Karty”, najczęściej wszczynali funkcjonariusze Komendy Powiatowej 
Policji w Staszowie. Policjanci każdorazowo wypełniali formularz „Niebieska Karta – A”, a 
następnie przekazywali go do rąk przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Dzieje się 
tak gdyż,  to do przedstawicieli  Policji najczęściej trafiają, zgłoszenia o występowaniu 
podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie.  

Liczba założonych Niebieskich Kart w latach 2015 - 2017 przez instytucje.  

Instytucja 

zakładająca NK 

Liczba Niebieskich Kart przekazanych do 

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 

2015 2016 2017 

Razem 28 28 27 

Policja 23 25 24 

GOPS 5 2 2 

Oświata 0 1 0 

Służba zdrowia 0 0 0 

GKRPA 0 0 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu interdyscyplinarnego Gminie Bogoria. 

 
             Z analizy wynika, że 70,7% osób dotkniętych przemocą w rodzinie, których sytuacją 
zajmował się Zespół Interdyscyplinarny w Bogorii, w ramach realizacji procedury „Niebieskiej 
Karty” w latach 2015-2017, stanowiły kobiety, 14,1% wszystkich ofiar przemocy stanowiły 
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dzieci natomiast 15,2% to mężczyźni. Sprawcami przemocy w większości są mężczyźni - 92%, 
natomiast tylko 8% sprawców to kobiety.  
            Przeprowadzone przez organy nadrzędne kontrole działalności w/w komórki, 
wykazały, że w zdecydowanej większość przypadków Zespół wywiązywał się z nałożonych na 
niego  obowiązków, w sposób prawidłowy. 
             Zaletą pracy interdyscyplinarnej jest kompleksowość oraz zwiększenie efektywności    
i skuteczności realizowanych zadań. Do najważniejszych pozytywów zaliczyć tutaj należy: 
wieloaspektowe udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, lepsza koordynacja 
działań służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy, a przez to zwiększenie ich 
skuteczności oraz możliwość wzajemnego uczenia się, dzielenia wiedzą i doświadczeniami. 
Sprawne współdziałanie różnych podmiotów pozwala efektywnie wykorzystywać zasoby 
materialne i ludzkie, zarówno na poziomie strategicznym, jak i w indywidualnych 
przypadkach, tj. dotyczących poszczególnych rodzin lub konkretnych osób. 
            Po kilku latach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego można uznać, że decyzja 
dotycząca jego powstania była trafna. Usystematyzowanie działań, wskazanie zadań dla 
poszczególnych szczebli administracji publicznej, z jednej strony, powoduje wzrost 
odpowiedzialności, a z drugiej strony, daje możliwość dokonywania oceny i lepszej kontroli 
uzyskanych efektów pracy.  
         W związku z uchwaleniem w dniu 29 kwietnia 2014 r. przez Radę Ministrów nowego 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, musimy 
uaktualnić i kontynuować działania wynikające z obowiązków nałożonych przez ten nowy akt 
prawny, również na szczeblu naszej gminy. Jednocześnie należy wsłuchiwać się w debatę  
publiczną oraz w opinie specjalistów pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi                     
i stosującymi przemoc w rodzinie, w celu skuteczniejszego przeciwdziałania temu 

negatywnemu zjawisku.  
          Realizowane działania interdyscyplinarne w sposób znaczący wpływają na zmianę 
świadomości społecznej. Każdy zgłoszony przypadek przemocy w rodzinie to właściwa 
postawa obywatelska, to odpowiedź, że nie tolerujemy tego rodzaju nagannych zachowań 
oraz świadomość, że jest to swoista patologia społeczna. 
 
 
3. Zgodność Gminnego Programu z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy                 
w Rodzinie. 
 
         Problem przemocy w rodzinie został dostrzeżony i zdiagnozowany na całym świecie, 
czego wyrazem są podejmowane działania, w ramach istniejących organizacji  globalnych,                
w tym m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych czy też Rady Europy, ograniczające to 
zjawisko.          
       Polska, mając na uwadze doświadczenia międzynarodowe, także podjęła prace 
legislacyjne mające na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej. 
Twierdzenie to m.in. potwierdza fakt uchwalenia w dniu 29 lipca 2005 r. Ustawy                          
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. 2015, 1390.). Jednocześnie ustawodawca 
na Radę Ministrów nałożył obowiązek przyjęcia Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, mającego na celu tworzenia warunków do skuteczniejszej walki                     
z zagrożeniami występującymi w podstawowej komórce społecznej.  
           Na terenie naszej gminy dotychczas obowiązywał lokalny „Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bogoria na Lata 

Id: 50256A01-4BA7-4935-A902-D21F9722D697. Projekt Strona 6



                                                                                            7 
 

2011-2014”. Niniejszy dokument został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bogoria                                
nr XIII/108/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., a następnie był wdrażany w życie przez jednostki 
organizacyjne samorządu gminnego oraz organy administracji państwowej. 
           W uchwalonym przez Radę Ministrów obecnym „Krajowym Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” wskazano potrzebę podnoszenia świadomości 
społecznej na temat, promowania metod wychowawczych bez użycia przemocy, a także 
upowszechnienia informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno ofiarom 
dotkniętym przemocą, jak i jej sprawców. Należy więc systematycznie wspierać  zagrożone 
rodziny oraz podejmować szersze działania na rzecz profilaktyki. Jednocześnie trzeba 
promować strategię na rzecz wszechstronnego rozwoju sprzyjającemu aktywności 
społecznej. Jednym z celów nadrzędnych jest zmniejszenie ubóstwa, tak aby korzyści płynące 
ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne. Musimy dążyć aby osoby 
ubogie i wykluczone społecznie, mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu 
publicznym. 
            Mając powyższe na uwadze stało się konieczne opracowanie w naszej gminie 
aktualnego  „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie”, uwzględniającego zadania i instytucje pomocowe, które zostały 
nakreślone w obowiązującym „Krajowym Programie”. 
             W wyniku przeprowadzonej analizy  uregulowań zawartych w dotychczasowym 
„Gminnym Programie”,  niektóre nasze działania zostały zmienione, część rozszerzono na 
nowe obszary, (zwłaszcza w zakresie współpracy służb realizujących ustawowe zadania).                
             Głównym celem obecnego „Gminnego Programu” jest wprowadzenie w życie  
szerokiego spektrum czynności urzędowych zapewniających ochronę i udzielania pomocy 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Ponadto zakłada się wzmożenie szkoleń 
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podnoszenie 
świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków agresji domowej oraz promowanie 
metod wychowawczych bez użycia przymusu fizycznego lub psychicznego. Równie ważne 
będzie upowszechnienie informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy ofiarom 
mobbingu na naszym szczeblu lokalnym.   
            Niniejszy program ma więc charakter uwzględniający obecne krajowe priorytety            
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
          W rozdziale pierwszym określono cel główny oraz cele szczegółowe. W rozdziale 
drugim dokładnie sprecyzowano założenia. W rozdziale trzecim z kolei wymieniono 
adresatów Programu, natomiast w rozdziale czwartym określono jego realizatorów.                        
W  rozdziale piątym wskazano na akty prawne oraz plany wieloletnie, do których odnosi się 
niniejszy dokument. W rozdziale szóstym określono i opisano obszary, kierunki oraz 
podejmowane działania w ramach walki z przemocą w rodzinie. 
          Na koniec wskazano na możliwości finansowania realizacji poszczególnych zagadnień, 
oraz nakreślono zasady sprawozdawczości z osiągniętych celów i  wykonanych zadań. 
          „Gminny Program” ma pięcioletnią perspektywę (okres 2018-2022 r.), gdyż zawarte                  
w nim cele i obszary działań nakładają na wielu różnych adresatów, obowiązek realizacji 
długofalowych przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia występowania, na terenie 
gminy Bogoria zjawiska przemocy w rodzinie.       
          Podkreślić należy, że będzie to proces wymagający dłuższego okresu czasu, znacznych 
nakładów finansowych, wysiłku i równomiernego zaangażowania wszystkich służb, a w tym 
także zmiany świadomości społecznej. 

Id: 50256A01-4BA7-4935-A902-D21F9722D697. Projekt Strona 7



                                                                                            8 
 

          Skuteczna realizacja zakładanych celów powinna przyczynić się do ograniczenia 
zjawiska przemocy w rodzinie. 
           Treści zawarte w niniejszym dokumencie mają elastyczny charakter, dzięki czemu 
możliwe będzie realizowanie nowatorskich rozwiązań dostosowanych do potrzeb i specyfiki 
występującej w naszym rejonie. 
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I. Cele Programu 
 
Cel główny: 
 
Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego 
zjawiska na terenie gminy Bogoria. 
 
 
Cele szczegółowe: 
 

 Cel 1: zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
 

 Cel 2: zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie. 
 

 Cel 3: zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc                    
w rodzinie. 
 

 Cel 4: zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. 

 
 
Wskaźnik ogólny: 
mierzący stopień realizacji celu głównego Programu wyrażony będzie odsetkiem 
procentowym osób, które doznały przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej w rodzinie na 
obszarze gminy Bogoria oszacowany na podstawie przeprowadzonej co dwa lata diagnozy 
zjawiska przemocy w rodzinie. 
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II. Założenia Programu 
 
     
    Mając na uwadze zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie,                       
w niniejszym Gminnym Programie nakreślono cztery podstawowe obszary zawierające 
główne kierunki podejmowanych działań: 
 
1. Profilaktyka i edukacja społeczna: 
obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą                  
w rodzinie. 
 
2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie: 
obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym do: kobiet, mężczyzn, 
dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób  
niepełnosprawnych lub w inny sposób niesamodzielnych). 
 
3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie: 
obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb 
lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc. 
 
4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania                  
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 
obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
 
        Każde z działań w wymienionych obszarach zostało przypisane konkretnym podmiotom 
odpowiedzialnym za ich realizację. Opisano też przewidywane wskaźniki monitorowania 
realizacji  zadań. 
        Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, pomaganie osobom dotkniętym 
przemocą, a także oddziaływanie na osoby stosujące przemoc jest nadrzędnym celem, który 
powinien łączyć działania sektora publicznego i organizacji pozarządowych. 

 
 
 

III. Adresaci Programu 
 
Program skierowany jest do: 
 
1) ogółu mieszkańców gminy Bogoria, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie; 
2) osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 
3) osób stosujących przemoc w rodzinie; 
4) świadków przemocy w rodzinie; 
5) służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
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IV. Realizatorzy Programu 
 
Do realizatorów  Gminnego Programu zaliczamy : 
 
1. Zasoby instytucjonalne Gminy:  
 

 Urząd Gminy w Bogorii; 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii;  

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii;   

 Placówki oświatowe;  

 Placówki ochrony zdrowia;  

 Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych; 

 Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii; 

 Jednostki pomocnicze gminy; 

 Jadłodajnia Gminna w Bogorii;  

 Organizacje pozarządowe . 
 
2. Partnerzy Gminy: 
 

 Komenda Powiatowa Policji w Staszowie; 

 Sąd Rejonowy w Staszowie; 

 Prokuratura Rejonowa w Staszowie; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie; 

 Centrum Psychoterapii „Promedic” w Staszowie; 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie; 

 Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy; 

 Kościoły w Bogorii, Kiełczynie, Niemirowie i Szczeglicach. 
 
3.          Zasoby ludzkie: 
 

 Pracownicy urzędu gminy, 

 Pracownicy socjalni, 

 Asystent rodziny, 

 Policjanci, 

 Dyrektorzy szkół, 

 Pedagodzy szkolni, 

 Nauczyciele, 

 Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  

 Kuratorzy sądowi, 

 Lekarze i pielęgniarki środowiskowe, 

 Psycholodzy, 

 Dyrektor i pracownicy DPS, 

 Kierownik i pracownicy jadłodajni, 

 Przedstawiciele parafii, 

 Radni, 

 Sołtysi. 
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V. Akty prawa krajowego oraz programy wieloletnie 
 
Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

 ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U.2017. 682,  
z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. j. Dz. U.2018.652, z późn. zm.), 

  ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t. j. Dz. 
U.2017.1904, z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t. j. Dz. U. 2018.  652, z 
późn. zm.), 

 ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 
2018. 1360, z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. 
2015. 1390.), 

 ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. 1508), 

 ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. 2017. 2067, z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2018. 1234.), 

 ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2016. 487, z późn. zm.), 

  ustawę z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  (t. j. Dz. 
U. 2018. 969.), 

  ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. 2018.1030.), 

 ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2018.1457.), 

 ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t. j. Dz. U. 2018.  450, z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (t. j. Dz. U. 1984, 24, z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018. 994, późn. 
zm.), 

 
Program jest skorelowany z następującymi Programami: 
 
-   Krajowym Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, 
-   Rządowym Programem Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem          
    Bezpieczniej” 2018–2020,  
-   Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata  
    2016–2020, 
- Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii 2017–2020 dla woj.                                          
świętokrzyskiego, 
-  Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, 
- Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania  
   Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2018 rok. 
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VI. Obszary, kierunki i działania Programu 

 
Obszar: 

 
 
1. Profilaktyka i edukacja społeczna 
 
Cel: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy              
w rodzinie. 
 

 
Kierunek działania: 

 
1.1. Poszerzenie wiedzy lokalnego społeczeństwa, w tym zainteresowanych służb na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie 
 
Rodzaje działań: 
 
1.1.1. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze gminy Bogoria, ustalenie 
odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą  
 
Realizatorzy zadania:   
- Zespół Interdyscyplinarny w Bogorii, 
-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii,  
- Komenda Powiatowa Policji w Staszowie. 
Wskaźniki: 
− liczba opracowanych diagnoz, 
- liczba prowadzonych procedur „NK”. 
Termin realizacji: 2018–2022. 

 
1.1.2. Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze gminy Bogoria 
(art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
(t. j. Dz. U. 2015. 1390, z późn. zm.). 
 
Realizatorzy zadania:  
- Zespół Interdyscyplinarny w Bogorii, 
-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii,  
- Komenda Powiatowa Policji w Staszowie. 
Wskaźniki: 
− corocznie opracowane sprawozdanie dotyczący zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 
gminy. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
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Kierunek działań: 
 
1.2. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków 
przemocy w rodzinie; zmiana postrzegania przez społeczeństwo problemu przemocy                   
w rodzinie na terenie gminy Bogoria (art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy                
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).  
 
Rodzaje działań: 
 
1.2.1. Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych, które: 
- obalają mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie, usprawiedliwiające jej 
stosowanie, 
- opisują mechanizmy przemocy w rodzinie oraz jednoznacznie wskazują na ich społeczną 
szkodliwość i społeczno-kulturowe uwarunkowania, 
- promują metody wychowawcze bez użycia przemocy (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)  kar cielesnych wobec dzieci przez 
osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę, 
- promują działania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym ochronę i pomoc 
dla osób doznających przemocy oraz interwencję wobec osób stosujących przemoc. 
 
Realizatorzy zadania: 
- Pedagodzy szkolni,  
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii, 
- Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, 
- Komenda Powiatowa Policji w Staszowie. 
Wskaźniki:   
- liczba lokalnych kampanii społecznych. 
Termin realizacji: 2018–2022.  
 
 
1.2.2. Współpraca z kościołami na terenie gminy Bogoria w celu wprowadzenia elementów 
edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni 
prowadzonych przez kościoły do programów nauk przedmałżeńskich (art. 9 ust. 1 ustawy                
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).  
 
Realizatorzy zadania:  
- Zespół interdyscyplinarny we współpracy z kościołami i oraz organizacjami pozarządowymi. 
Wskaźniki: 
−   liczba podjętych inicjatyw, 
− liczba osób, którym udzielono informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy                           
w rodzinie. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
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Kierunek działań: 
 
1.3. Poprawa jakości systemu działań profilaktycznych. 
 
Rodzaje działań: 
 
1.3.1. Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 
wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania 
przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 
(art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)  
oraz w stosunku do grup ryzyka, np. małoletnich w ciąży. 
 
Realizatorzy zadania: 
- Zespół Interdyscyplinarny w Bogorii; 
-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii; 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Bogorii; 
- Zespół kuratorskiej służby sądowej w Staszowie; 
- Ośrodek Zdrowia w Bogorii. 
Wskaźniki: 
− liczba placówek prowadzących poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy                         
w rodzinie, 
− liczba osób, którym udzielono porady, 
− liczba wizyt patronażowych prowadzonych przez położną i pielęgniarki środowiskowe. 
Termin realizacji: 2018–2022. 

 
 

Obszar: 
 
 
2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (art. 10 ust. 1 pkt 1 i 4 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 
 
Cel: zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie. 
 

Kierunek działań: 
 
2.1. Rozwój infrastruktury instytucji gminnych, a także podmiotów oraz organizacji 
pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz 
wypracowanie zasad współpracy. 
 
Rodzaje działań: 
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2.1.1. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 
 
Realizatorzy zadania: 
Zespół Interdyscyplinarny w Bogorii.  
Wskaźniki: 
− liczba posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego, 
− liczba osób objętych pomocą zespołu interdyscyplinarnego, 
− liczba rodzin objętych pomocą zespołu interdyscyplinarnego, 
− liczba utworzonych grup roboczych, 
− liczba posiedzeń grup,

liczba osób objętych pomocą grup roboczych,
− liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
 
2.1.2. Poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym: 
- punktów konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 
- ośrodków wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 
- innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc dla osób dotkniętych przemocą               
w rodzinie. 
 
Realizatorzy zadania:  
- Zespół Interdyscyplinarny w Bogorii; 
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii; 
- Dom Pomocy Społecznej w Bogorii; 
- Jadłodajnia Gminna w Bogorii; 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie; 
- Centrum Psychoterapii „Promedic” w Staszowie; 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie. 
Wskaźniki: 
− liczba udzielonych porad w danym roku w punkcie konsultacyjnym dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie,  
- liczba osób objętych pomocą w ośrodku wsparcia dla osób dotkniętych przemocą                         
w rodzinie lub innych placówek świadczących specjalistyczną taką pomoc, 
− zakres i rodzaj świadczonych usług przez ww. placówki. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
 
2.1.3. Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi                         
i gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie. 
 
Realizatorzy zadania: 
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii we współpracy z podmiotami lub organizacjami 
pozarządowymi. 
Wskaźniki: 
− liczba  wspólnie realizowanych działań. 
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Termin realizacji: 2018–2022. 

 
 

Kierunek działań: 
 
2.2. Upowszechnianie informacji i edukacja w zakresie możliwości i form udzielania 
pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 
 
 
Rodzaje działań: 
 
2.2.1. Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: 
medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej. 
 
Realizatorzy zadania:  
- Wszystkie podmioty realizujące Program. 
Wskaźniki: 
− liczba opracowanych i upowszechnianych materiałów informacyjnych, 
− liczba lokalnych kampanii społecznych. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
 
2.2.2. Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych 
dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie. 
 
Realizatorzy zadania: 
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii; 
- Pedagodzy szkolni; 
- Komenda Powiatowa Policji w Staszowie; 
- Zespół kuratorskiej służby sądowej w Staszowie. 
Wskaźniki: 
− liczba zajęć dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 
− liczba osób uczestniczących w zajęciach. 
Termin realizacji: 2018–2022. 

 
Kierunek działań: 

 
2.3. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 
 
Rodzaje działań: 
 
2.3.1. Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie pomocy w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, 
prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego. 
 

Id: 50256A01-4BA7-4935-A902-D21F9722D697. Projekt Strona 17



                                                                                            18 
 

Realizatorzy zadania:  
- Wszystkie podmioty realizujące Program. 
Wskaźniki: 
− liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, 
prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego w danej instytucji. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
 
2.3.2. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych 
w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej (art. 6 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 
pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 
 
Realizatorzy zadania:  
- Zespół interdyscyplinarny w Bogorii, 
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii. 
Wskaźniki: 
−  liczba gminnych ośrodków wsparcia, 
−  liczba miejsc w gminnych ośrodkach wsparcia, 
− liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które skorzystały z miejsc w gminnych 
ośrodkach wsparcia, 
− liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które skorzystały z miejsc w ośrodkach 
interwencji kryzysowej poza terenem gminy. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
 
2.3.3. Tworzenie dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub 
informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
 
Realizatorzy zadania:  
- Urząd Gminy w Bogorii. 
Wskaźniki: 
− liczba lokalnych telefonów zaufania, 
− czas dostępności telefonu, 
− liczba rozmów i interwencji. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
 
2.3.4. Wzmacnianie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku postępowania 
karnego poprzez przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań oraz 
tworzenie odpowiednich warunków do przesłuchiwania dorosłych osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie. 
 
Realizatorzy zadania:   
- Sąd w Staszowie,  
- Komenda Powiatowa Policji w Staszowie, 
- Zespół Interdyscyplinarny w Bogorii. 
Wskaźniki: 
− liczba przyjaznych pokoi przesłuchań, 
− liczba dzieci przesłuchanych w przyjaznych pokojach przesłuchań. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
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2.3.5. Zapewnianie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
 
 
Realizatorzy zadania:  
- pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii; 
- pielęgniarki z Ośrodka Zdrowia w Bogorii; 
- policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. 
Wskaźniki: 
− liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
 
2.3.6. Tworzenie warunków (w miarę posiadanego budżetu) umożliwiających osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań (pokoi) 
socjalnych. 
 
Realizatorzy zadania:  
- Organy Gminy Bogoria; 
- Urząd Gminy w Bogorii; 
- Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych. 
Wskaźniki: 
− liczba opracowanych uregulowań prawnych (przepisów prawa miejscowego, regulaminów,  
   etc.) umożliwiających pomoc osobom dotkniętym przemocą w uzyskaniu mieszkania, 
− liczba mieszkań socjalnych przyznanych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
w pierwszej kolejności. 
Termin realizacji: 2018–2022. 

 
 

Kierunek działań: 
 
2.4. Monitoring skuteczności działań pomocowych. 
 
Rodzaje działań: 
 
2.4.1. Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą. 
 
Realizatorzy zadania:   
- Zespół Interdyscyplinarny w Bogorii; 
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii; 
- Komenda Powiatowa Policji w Staszowie. 
Wskaźniki: 
− liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie, 
− liczba osób monitorowanych po opuszczeniu specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie, u których przemoc w rodzinie ustała, 
− liczba corocznych raportów i analiz z czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną 
pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 
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Termin realizacji: 2018–2022. 
 
 
 

Obszar: 
 
3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. 
 
Cel: zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 
 

Kierunek działań: 
 
3.1. Tworzenie i rozszerzanie ofert oddziaływań wobec osób stosujących przemoc                     
w rodzinie, realizowanych przez instytucje rządowe i samorządowe, a także podmioty oraz 
organizacje pozarządowe, a ponadto wypracowanie zasad współpracy pomiędzy tymi 
instytucjami i podmiotami oraz organizacjami pozarządowymi. 
 
Rodzaje działań: 
 
3.1.1. Rozpowszechnienie informatorów, o podmiotach realizujących programy 
korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
 
Realizatorzy zadania:  
- Sąd w Staszowie;  
- Prokuratura Rejonowa w Staszowie; 
- Komenda Powiatowa Policji w Staszowie; 
- Urząd Gminy w Bogorii; 
- Zespół Interdyscyplinarny w Bogorii; 
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii; 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii. 
Wskaźniki: 
− liczba przekazanych ww. podmiotom aktualnych informatorów w wersji papierowej 
i elektronicznej, 
− umieszczenie informatorów na stronach internetowych ww. podmiotów do dnia 
15 sierpnia każdego kolejnego roku. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
 

Kierunek działań: 
 
3.2. Interweniowanie oraz reagowanie właściwych służb na stosowanie przemocy 
w rodzinie. 
 
Rodzaje działań: 
 
3.2.1. Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” przez uprawnione podmioty. 
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Realizatorzy zadania:  
- Zespół Interdyscyplinarny w Bogorii oraz powołane grupy robocze, 
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii, 
- Komenda Powiatowa Policji w Staszowie,  
- Ośrodek Zdrowia w Bogorii,  
-Przedstawiciele oświaty,  
-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii,  
Wskaźniki: 
− liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta – A” przez przedstawicieli 
poszczególnych podmiotów wszczynających procedurę, 
−    liczba rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta”, 
−    liczba spraw zakończonych w wyniku ustania przemocy w rodzinie, 
−    liczba spraw zakończonych w wyniku braku zasadności podejmowanych działań, 
−   liczba zakończonych procedur „Niebieska Karta”, na skutek ustania przemocy w rodzinie    
i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie 
oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, 
− liczba wszczętych postępowań oraz odmów wszczęcia w sprawach związanych z przemocą 
w rodzinie, 
− liczba zakończonych postępowań w sprawach związanych z przemocą w rodzinie poprzez 
sporządzenie aktu oskarżenia, 
− liczba zakończonych postępowań w sprawach związanych z przemocą w rodzinie poprzez 
umorzenie postępowania. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
 
3.2.2. Zapobieganie kontaktowania się osób stosujących przemoc w rodzinie z osobami 
dotkniętymi przemocą poprzez: 
- zatrzymywanie osób stosujących przemoc w rodzinie, 
- stosowanie przez prokuratora oraz występowanie do sądu o zastosowanie wobec osoby 
stosującej przemoc w rodzinie środków zapobiegawczych, w szczególności w przedmiocie 
dozoru policji z zakazem kontaktowania z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, a także 
nakazania opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z osobą najbliższą, ewentualnie 
tymczasowego aresztowania, 
- występowanie do sądu o zastosowanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 
środków karnych lub probacyjnych polegających na obowiązku powstrzymywania się od 

przebywania w określonych miejscach, kontaktowania się lub zbliżania do 
pokrzywdzonego, zakazie przebywania w określonych miejscach, opuszczenia przez 
sprawcę lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. 
 
Realizatorzy zadania:,  
- Komenda Powiatowa Policji  w Staszowie, 
- Prokuratura Rejonowa w Staszowie, 
- Zespół kuratorskiej służby sądowej w Staszowie. 
Wskaźniki: 
− liczba zatrzymań sprawców przemocy w rodzinie, 
− liczba zastosowanych ww. środków zapobiegawczych, 
− liczba złożonych wniosków do sądu o zastosowanie ww. środków zapobiegawczych, 
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−liczba wniosków, w tym z art. 335 § 1 kpk, do sądu w przedmiocie zastosowania ww. 
środków karnych lub probacyjnych, 
− liczba wniosków kuratorów sądowych o zastosowanie przez sąd ww. środków 
probacyjnych na etapie postępowania wykonawczego, 
− liczba orzeczeń sądowych uwzględniających ww. wnioski w postępowaniu wykonawczym. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
3.2.3. Aktywność i współdziałanie oraz wymiana informacji pomiędzy służbami w zakresie 
monitoringu zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie. 
 
Realizatorzy zadania:   
-Zespoły kuratorskiej służby sądowej w Staszowie, 
- Prokuratura Rejonowa w Staszowie,  
- Ośrodek  Pomocy Społecznej w Bogorii, 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii. 
Wskaźniki: 
− liczba wniosków kuratorów sądowych do sądu o zarządzenie wykonania warunkowo 
zawieszonej kary pozbawienia wolności albo o odwołanie warunkowego zwolnienia (art. 12d 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), 
− liczba wniosków prokuratora do sądu o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności 
albo o odwołanie warunkowego zwolnienia wobec skazanego za tego rodzaju przemoc, 
naruszającego ponownie porządek prawny w postaci stosowania przemocy w rodzinie, 
− liczba przekazanych ww. organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości informacji przez inne 
służby, w tym zwłaszcza przez pracowników socjalnych o ponownym stosowaniu przemocy  
w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za tego rodzaju przemoc, 
− liczba przekazanych ww. organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości informacji przez 
konsultantów telefonu interwencyjno-informacyjnego prowadzonego przez PARPA                         
o ponownym stosowaniu przemocy w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za tego 
rodzaju przemoc. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
 

 
Kierunek działań: 

 
3.3. Realizowanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie programów oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych zmierzających do zaprzestania przemocy w rodzinie (art. 10 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.)  
 
Rodzaje działań: 
 
3.3.1.  Zwiększanie udziału osób skazanych przez sąd za przemoc w rodzinie                                  
w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych poprzez wzrost liczby wniosków kierowanych 
do sądu w tym przedmiocie 
Realizatorzy zadania:  
-  Prokuratura Rejonowa w Staszowie,  
-  Zespół kuratorskiej służby sądowej w Staszowie. 
Wskaźniki: 
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−  liczba wniosków prokuratora, w tym z art. 335 § 1 kpk o zastosowanie oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych, 
−  liczba wniosków prokuratora o zastosowanie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych                     
w toku postępowania wykonawczego, 
− liczba wniosków kuratorów sądowych o zastosowanie oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych w toku postępowania wykonawczego, 
Termin realizacji: 2018–2022. 
 

Kierunek działań: 
 
3.4. Realizowanie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie zmierzających do zmiany wzorców zachowań. 
 
 
Rodzaje działań: 
 
3.4.1. Współpraca z poradniami psychologiczno-terapeutycznymi udzielającymi pomoc dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie 
 
Realizatorzy zadania: 
- Zespół Interdyscyplinarny w Bogorii oraz powołane grupy robocze, 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, 
- Centrum Psychoterapii "Promedic" w Staszowie. 
Wskaźniki: 
− liczba programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc                          
w rodzinie, 
− liczba osób, które przystąpiły do programów psychologiczno-terapeutycznych, 
− liczba osób, które ukończyły programy psychologiczno-terapeutyczne. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
 
3.4.2. Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie 
 
Realizatorzy zadania:  
- Zespół Interdyscyplinarny w Bogorii oraz powołane grupy robocze we współprace                           
z pozostałymi podmiotami realizującymi Program. 
Wskaźniki: 
− liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, które po ukończeniu programów 
psychologiczno-terapeutycznych powróciły do zachowań polegających na stosowaniu 
przemocy w rodzinie. 
Termin realizacji: 2018–2022. 
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Obszar: 
 
4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania                   
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
Cel: Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie kompetencji 
przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
 
 

Kierunek działań: 
 
4.1. Wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Rodzaje działań: 
 
4.4.1. Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami 
dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc, w formie m.in. 
superwizji, korepetycji, grup wsparcia. 
 
Realizatorzy zadania:  
- Przełożeni pracowników realizujących zadania,  
Wskaźniki: 
− liczba osób poddanych różnym formom poradnictwa i wsparcia psychologicznego. 
Termin realizacji: 2018–2022.  
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VII. Harmonogram realizacji Programu  

 
 

Nazwa 
obszaru 

 
 Kierunki działań 

 
Realizacja działań 

 

 
Wskaźnik osiągnięcia 

celu/realizacji 
zadania 

 
Podmiot 

odpowiedzia
-lny 

 
Termin 
realiza- 

cji 

I. 
Profilaktyka 
i edukacja 
społeczna. 

1. 
Poszerzenie wiedzy 
lokalnego 
społeczeństwa, w 
tym 
zainteresowanych 
służb na temat 

zjawiska przemocy 
w rodzinie. 
 

 

1) 
Diagnoza zjawiska przemocy 
w rodzinie ustalenie odsetka 
populacji rodzin zagrożonych 
przemocą w rodzinie, 
 
 

2) 
Monitorowanie zjawiska 
przemocy w rodzinie,  

 

 
- liczba opracowanych 
diagnoz,  
- liczba prowadzonych 
procedur „Niebieska  
 Karta”, 
 

- coroczne 
sprawozdania, 
dotyczące zjawiska 

przemocy w rodzinie, 
 
 

 
ZI, 
OPS, 
KPP, 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2018-
2022 
 
 
 
 

 

 

2. 
Podniesienie 
poziomu wiedzy i 
świadomości 
społecznej w 
zakresie przyczyn i 
skutków przemocy 
w rodzinie; zmiana 
postrzegania przez 
społeczeństwo 
problemu przemocy 
w rodzinie. 

1)  
Prowadzenie lokalnych 
kampanii społecznych, które: 
- obalają mity i stereotypy na 
temat przemocy w rodzinie, 
usprawiedliwiające jej 
stosowanie, 
- opisują mechanizmy 
przemocy w rodzinie oraz 
jednoznacznie wskazują na 
ich społeczną szkodliwość i 
społeczno-kulturowe 
uwarunkowania, 
- promują metody 
wychowawcze bez użycia 
przemocy  kar cielesnych 

wobec dzieci przez osoby 
wykonujące władzę 
rodzicielską oraz sprawujące 
opiekę lub pieczę, 
- promują działania służące 
przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie, w tym ochronę i 
pomoc dla osób doznających 
przemocy oraz interwencję 
wobec osób stosujących 
przemoc. 
 
2)  
Współpraca pomiędzy 

organami samorządu 
terytorialnego a kościołami  
na terenie gminy Bogoria, w 
celu wprowadzenia 
elementów edukacji na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie 
w ramach działania poradni 
prowadzonych przez kościoły 
lub związki wyznaniowe lub 
do programów nauk 
przedmałżeńskich. 

 
- ilość lokalnych 
kampanii społecznych,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- liczba podjętych 

inicjatyw, 
- liczba osób, którym 
udzielono informacji, 

 
Pedagodzy 
Szkolni, 
OPS, 
GOK, 
KPP, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZI wspólnie z 

przedstawcie
-lem parafii. 

 
2018-
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-

2022 
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3. 
Poprawa jakości 
systemu działań 
profilaktycznych. 
 

1) 
Prowadzenie poradnictwa, w 
szczególności poprzez 
działania edukacyjne służące 
wzmocnieniu opiekuńczych i 
wychowawczych, 
alternatywnych wobec 
stosowania przemocy metod i 
kompetencji rodziców w 
rodzinach zagrożonych 
przemocą domową. 
 

 
- liczba placówek 
prowadzących 
poradnictwo, 
  - liczba osób, którym 
udzielono porady, 
- liczba wizyt 
patronażowych 
prowadzonych przez 
położną i pielęgniarki 
środowiskowe,  

 
ZI, 
OPS, 
GKRPA, 
KPP, 
Kurator sąd., 
Oś. Zdrowia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018-
2022 
 
 
 
 

II. 
Ochrona osób 
dotkniętych 

przemocą w 
rodzinie na 
terenie gm. 
Bogoria. 

 

1.  
Rozwój 
infrastruktury 

instytucji 
gminnych, a także 
podmiotów oraz 
organizacji 

pozarządowych 
udzielających 
pomocy osobom 
dotkniętym 
przemocą w 
rodzinie oraz 
wypracowanie 
zasad współpracy. 
 
 

1) 
 Funkcjonowanie zespołu 
interdyscyplinarnego, 

 
 
 
 

 
2) 
Poszerzanie oferty placówek 
wspierających i udzielających 
pomocy osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie, w tym: 
- punktów konsultacyjnych, 
- ośrodków wsparcia,  
-innych placówek 
świadczących specjalistyczną 
pomoc dla osób dotkniętym 
przemocą w rodzinie. 
 
3)  
Nawiązywanie i wzmacnianie 
współpracy pomiędzy 
instytucjami rządowymi a 
gminnymi  oraz 
organizacjami 
pozarządowymi w zakresie 
pomocy osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie. 

 

 
- liczba utworzonych 
grup roboczych, 

− liczba posiedzeń  
  ZI/GR, 
− liczba osób objętych 
pomocą ZI/GR, 

− licz. rodzin objętych 
pomocą ZI/GR, 
 
 
- liczba udzielonych 
porad przez placówki, 
- liczba osób objętych 
pomocą,  
- zakres i rodzaj 
świadczonych usług, 
 
 
 
 
 
 
- liczba wspólnie 
realizowanych działań, 

 
ZI, 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ZI, 
OPS, 
DPS, 
Jadłodajnia, 
PCPR, 
CP Promedic, 
Por. psych-
pedagogiczna 
 
 
 
OPS wraz 
z podmiotami 
rządowymi i 
pozarząd. 

 
2018-
2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
2018-
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-
2022 
 

2. 
Upowszechnianie 
informacji i 

edukacja w zakresie 
możliwości i form 
udzielania pomocy 

osobom dotkniętym 
przemocą w 
rodzinie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  
Upowszechnianie informacji 
w zakresie możliwości i form 

uzyskania m.in. pomocy: 
medycznej, psychologicznej, 
prawnej, socjalnej, 

zawodowej i rodzinnej. 
 
2) Opracowanie i realizacja 
zajęć edukacyjnych 
kierowanych do osób 
dotkniętych przemocą w 
rodzinie w zakresie podstaw 
prawnych i zagadnień 
psychologicznych 
dotyczących reakcji na 
przemoc w rodzinie. 

 
- liczba opracowanych 
i upowszechnionych 

mat. Informacyjnych, 
- liczba lokalnych 
kampanii społecznych, 

 
 
- liczba zajęć dla ofiar 
przemocy, 
- liczba uczestników 
zajęć, 

 
Wszyscy 
realizatorzy 

Programu 
 
 

 
 
OPS, 
Pedagodzy, 
KPP, 
Kurator. sąd. 

 
2018-
2022 

 
 
 

 
 
2018-
2022 
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3. 
Udzielanie pomocy i 
wsparcia osobom 
dotkniętym 
przemocą w 
rodzinie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1)  
Realizowanie przez instytucje 
publiczne zajmujące się 
pomocą osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie pomocy 
w formie poradnictwa 
medycznego, 
psychologicznego, prawnego, 
socjalnego, zawodowego i 
rodzinnego. 
 
2)  
Zapewnienie osobom 
dotkniętym przemocą w 
rodzinie miejsc całodobowych 
w ośrodkach wsparcia oraz w 
ośrodkach interwencji 

kryzysowej. 
 
3) 
 Tworzenie dostępności do 
lokalnych telefonów zaufania, 
interwencyjnych lub 
informacyjnych dla osób 
dotkniętych przemocą w 

rodzinie. 
 
4)  
Wzmacnianie ochrony osób 
dotkniętych przemocą w 
rodzinie w toku postępowania 
karnego poprzez 
przesłuchiwanie dzieci w 
przyjaznych pokojach 
przesłuchań oraz tworzenie 
odpowiednich warunków do 
przesłuchiwania dorosłych 
osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie. 
 
5) 
Zapewnianie bezpieczeństwa 
krzywdzonym dzieciom. 
 
6) 
 Tworzenie warunków 
umożliwiających osobom 
dotkniętym przemocą w 
rodzinie otrzymanie w 
pierwszej kolejności 

mieszkań (pokoi) socjalnych. 
 

 
- liczba osób objętych 
pomocą, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- liczba gminnych oś. 
wsparcia, 
- liczba miejsc w tych 
ośrodkach, 
- liczba korzystających 

z pomocy tych oś. 
 
 
- liczba lokalnych telef. 
zaufania, 
- czas dostępności 
telefonu, 
- liczba rozmów i 

interwencji, 
 
 
- liczba pokoi, 
- licz. dzieci przesłuch. 
tych pokojach, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-liczba dzieci odebrane 
rodzinom na podstawie 
uppr., 
 
- liczba opracowanych 
uregulowań prawnych, 
- liczba przyznanych 
mieszkań socjalnych 
ofiarom przemocy, 

 

 
Wszyscy 
realizatorzy 
Programu, 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZI, 
OPS, 
 
 
 

 
 
 
UG w 
Bogorii, 
 
 
 

 
 
 
 
Sąd,  
KPP, 
ZI, 
SG, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prac. 
socjalni, 
Pielęgniarki, 
KPP, 
 
Organy gm., 
UG, 
DPS, 

 
2018-
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-
2022 
 
 
 

 
 
 
2018-
2022 
 
 
 

 
 
 
2018-
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-
2022 
 
 
2018-
2022 
 

4. 
Monitoring 
skuteczności 
działań 
pomocowych. 
 
 
 
 

 
Badanie skuteczności 
pomocy udzielanej rodzinom 
dotkniętym przemocą. 

 
- liczba zakończ. NK, 
- liczba osób, 
monitorowanych, 
- liczba raportów i 
analiz prowadzonych 
działań pomocowych, 

 
ZI, 
OPS, 
KPP, 

 
2018-
2022 
 

Id: 50256A01-4BA7-4935-A902-D21F9722D697. Projekt Strona 27



                                                                                            28 
 

III. 

Działania na 
osoby 
stosujące 
przemoc  
w rodzinie na 
terenie gm. 
Bogoria. 

 
 

 
 

1. 
Tworzenie i 
rozszerzanie ofert 
oddziaływań wobec 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie, 
realizowanych przez 
instytucje rządowe i 
samorządowe, a 
także podmioty oraz 
organizacje 
pozarządowe, a 
także wypracowanie 
zasad współpracy 
pomiędzy tymi 
instytucjami i 
podmiotami oraz 

organizacjami 
pozarządowymi. 
 
 

  
Rozpowszechnienie 
informatorów, o podmiotach 
realizujących programy 
korekcyjno-edukacyjne dla 
osób stosujących przemoc w 
rodzinie. 
 
 

 
- liczba przekazanych  
informatorów, 
- umieszczanie 
informatorów w 
internecie, 
   
 
 
 
 

 
Sąd, 
PR, 
KPP, 
UG, 
ZI, 
OPS, 
GKRPA, 

 
2018-
2022 
 
 

2.  
Interweniowanie 
oraz reagowanie 
właściwych służb 
na stosowanie 
przemocy 
w rodzinie. 
 

1)  
Stosowanie procedury 
„Niebieskie Karty” przez 
uprawnione podmioty. 
 
 
 
2) 
 Zapobieganie kontaktowania 
się osób stosujących przemoc 
w rodzinie z ofiarami poprzez: 
- zatrzymywanie osób 
stosujących przemoc w 
rodzinie, 
- stosowanie przez 
prokuratora oraz 
występowanie do sądu o 
zastosowanie wobec 
sprawców środków 
zapobiegawczych,  
- występowanie do sądu o 
zastosowanie wobec osób 
stosujących przemoc w 
rodzinie środków karnych 
lub probacyjnych. 
 
3) 

 Aktywność i współdziałanie 
oraz wymiana informacji 

pomiędzy służbami w 
zakresie monitoringu 
zachowań osób uprzednio 
skazanych za stosowanie 
przemocy w rodzinie. 

 
- liczba wszczętych NK, 
- il. rodzin objętych 
NK, 
- liczba zakoń. NK, 
- l. wszczęt. i zakoń.   
  postęp. przygotowaw. 
 
 
 
 
- liczba zatrzymanych 
  Podejrzanych, 
- liczba zastosowanych 
środków zapobiegaw., 
- il. wniosków do sądu, 
- liczba orzeczeń 
sądowych, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- liczba skierowanych 

wniosków do sądu, 
- liczba przekazanych 
informacji o 
ponownym stosowaniu 
przemocy. 

 
ZI, 
OPS, 
KPP, 
OZ, 
Oświata, 
GKRPA, 
 
 
 
KPP, 
PR, 
Kuratorzy 
sądowi, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuratorzy,  
PR, 

OPS, 
GKRPA. 

 
2018-
2022 
 
 
 
 
 
 
 
2018-
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-
2022 
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3. 
Realizowanie wobec 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie 
programów 
oddziaływań 
korekcyjno-
edukacyjnych 
zmierzających do 
zaprzestania 
przemocy w 
rodzinie 
 

 
Zwiększanie udziału osób 
skazanych przez sąd za 
przemoc w rodzinie w 
oddziaływaniach korekcyjno-
edukacyjnych poprzez wzrost 
liczby wniosków kierowanych 
do sądu w tym przedmiocie 
 

 
- liczba wniosków 
prokuratora oraz 
kuratora sądowego do 
sądu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PR 
Kuratorzy  

 
2018-
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Realizowanie 
programów 
psychologiczno-

terapeutycznych 
dla osób 
stosujących 
przemoc w rodzinie 
zmierzających do 
zmiany wzorców 
zachowań 
 

1) 
Współpraca z poradniami 
psychologiczno – terapeut. 
udzielającymi pomoc dla 

osób stosujących przemoc w 
rodzinie 
 
 
2)  
Badanie skuteczności 
programów psychologiczno-
terapeutycznych dla osób 
stosujących przemoc w 
rodzinie 
 

 
- liczba programów 
psych.-terap. 
- liczba osób objętych 

programem 
- liczba osób które 
ukończyły program 
 
 
- liczba osób, które 
powróciły do 
stosowania przemocy 

 
ZI/GR 
 
 

 
 
 
 
 
ZI/GR we 
współpracy z 
beneficjent. 

 
2018-
2022 
 

 
 
 
 
 
2018-
2022 
 

IV. 
Podniesienie 

kompetencji 
służb i innych 
podmiotów 
realizujących 
działania z 
zakresu 
przeciwdziała
nia przemocy 
w rodzinie 

 
 

 
Wzmacnianie 
kompetencji 
zawodowych oraz 
przeciwdziałanie 
wypaleniu 
zawodowemu osób 
realizujących 
zadania z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w 

rodzinie 

 
 

 
Wdrożenie systemu wsparcia 
dla osób pracujących 
bezpośrednio z osobami 
dotkniętymi przemocą w 
rodzinie i z osobami 
stosującymi przemoc, w 
formie m.in. superwizji, 
korepetycji, grup wsparcia 

 
- liczba osób objętych 
wsparciem 

 
Przełożeni 
realizatorów 
działań 
pomocowych 
 

 
2018-
2022 
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VIII. Finansowanie Programu 

 
 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 
Bogoria może być finansowany ze środków:  
 
1. Własnych gminy:  
a) uchwalonych w budżecie gminy Bogoria na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
 b) będących w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii   na realizację zadań przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie,  
 
2. Dotacji celowych ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań dotyczących 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
 
3. Środków unijnych. 

 
 

IX. Przewidywane efekty realizacji Programu 
 
         Zakłada się, że zadania realizowane w ramach Programu doprowadzą do zwiększenia 
skuteczności pomocy i wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym i dotkniętym przemocą 
poprzez: 
- wzmocnienie i upowszechnienie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, 
- podniesienie świadomości społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
- zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą w gminie Bogoria, 
- zapobieganie ponownemu wystąpieniu przemocy, 
- zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym 
przemocy, w tym zapewnienie miejsc w całodobowych placówkach udzielających pomocy, 
- podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji realizujących 
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
- zintensyfikowanie i podniesienie jakości działań w stosunku do osób stosujących przemoc  
w rodzinie, 
- wzrost liczby osób profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług na rzecz osób                      
i rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Wsparcie dla osób stosujących przemoc poprzez: 
- uczestnictwo w terapii uzależnień, 
-uczestnictwo w zajęciach korekcyjno - edukacyjnych zapobiegających zachowaniom 
agresywnym. 
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X. Sposób monitorowania i sprawozdawczości 
 

        Monitorowaniem realizacji Programu zajmował się będzie Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny  w Bogorii, działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
        Każdy z organów  odpowiedzialnych za realizację Programu raz na rok będzie dokonywał 
analizy jakościowej i ilościowej prowadzonych działań w oparciu o dane statystyczne 
gromadzone w  ramach wykonywanych ustawowych zadań. 
         Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie poprzez sprawozdawczość 
dokonywaną w oparciu o wskaźniki działań, która w szczególności dotyczyć będzie: 
- instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; 
- form udzielanej pomocy takim osobom; 
- form działań kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
         W sprawozdawczości zostaną także zawarte informacje merytoryczne z prowadzonych 
działań wynikających z Programu, opracowane przez podmioty zaangażowane w jego 
realizację. 
          Sprawozdanie będzie zawierało podsumowanie i wnioski płynące z realizacji działań     
w danym roku sprawozdawczym. Określone zostaną również priorytety i trendy w zakresie  
przyszłych zadań realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
           Niniejszy Program jest dokumentem ramowym wytyczającym  główne kierunki 
działania i może podlegać uzupełnieniom i modyfikacjom wynikającym z bieżących 
doświadczeń oraz zmian organizacyjnych i prawnych. 
          Program będzie podlegał ewaluacji w oparciu o informacje zebrane przez Zespół 
Interdyscyplinarny podczas jego monitoringu. Ewaluacja Programu powinna dostarczyć 
odpowiedzi, jaka jest jego trafność, skuteczność, użyteczność i efektywność. Musi  określać, 
czy cele projektu są odpowiednie w stosunku do ewoluujących potrzeb zmieniającej się 
rzeczywistości. Musi także określić do jakiego stopnia oddziaływanie Programu przyczyniło 
się do osiągnięcia jego celu głównego i celów szczegółowych i czy odpowiada potrzebom 
odbiorców Programu. 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr ............

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 25 września 2018 r.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (t.j Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) do zadań własnych gminny należy opracowanie i realizacja
gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Bogoria na lata 2018-2020 zakłada działania profilaktyczne, ochronne jednostek i instytucji
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nadrzędnym celem Programu jest dobro i bezpieczeństwo rodziny, w szczególności ochrona osób
doznających przemocy, w tym dzieci. Cel ten można osiągnąć jedynie przez interdyscyplinarne działania
służb i podmiotów realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar przemocy
w rodzinie.

Zapewnić to mają działania zaplanowane do realizacji na lata 2018-2020 w ramach niniejszego
Programu. Działania te mogą przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy i wzrostu poczucia
bezpieczeństwa rodzin z terenu gminy Bogoria.

Założenia Programu współgrają z założeniami zawartymi w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Bogoria na lata 2014-2020, w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014 -2020.

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Id: 50256A01-4BA7-4935-A902-D21F9722D697. Projekt Strona 1




