
UCHWAŁA NR XXV/171/21 
RADY GMINY W BIESIEKIERZU 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 i poz. 2369), oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r., poz. 218 i poz. 956) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2021-2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Biesiekierz 

 
 

Anna Bejnarowicz 
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                                                                                                z dnia 28 stycznia 2021 r. 
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I. WPROWADZENIE 
 

Jednym z istotnych i długofalowych celów polityki społecznej państwa jest tworzenie 

warunków do prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występowaniu postaw 

i zachowań antyspołecznych generujących patologię, w tym między innymi przemoc domową. 

Problem przemocy w rodzinie od wielu lat nagłaśniany jest przez media oraz wszelkiego 

rodzaju instytucje, w związku z czym wzrasta świadomość społeczeństwa w tej kwestii. 

Początkowo problem ten był bagatelizowany. Wiele osób nie zdawało sobie sprawy, że przemoc 

w rodzinie jest przestępstwem i wpływa destrukcyjnie nie tylko na ofiarę przemocy, ale również 

całą rodzinę i społeczeństwo, w związku z tym władze państwa oraz różnego rodzaju instytucje 

podejmują różnorodne działania, które mają na celu łagodzenie skutków zjawiska przemocy. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 

218 z póź. zm.) jest próbą podjęcia działań mających za zadani zapobieganie zjawisku przemocy 

w rodzinie. Ustawa ta została uchwalona „w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu 

świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie”. Przemoc w 

rodzinie jest problemem trudnym do zdiagnozowania, ponieważ nie wszystkie ofiary przemocy 

otwarcie przyznają się do sytuacji panującej w ich rodzinie. Wielu specjalistów wskazuje, że jest 

to jeden ze szczególnie  ważnych problemów społecznych w Polsce, który wymaga podjęcia 

szerokiego, dobrze zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat programu  przeciwdziałania, 

którego realizacja powinna przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa ofiar przemocy w 

rodzinie oraz ich rodzin. Celem strategicznym Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Biesiekierz 

są działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar w rodzinie 

oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. Program określa 

szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na: rozwój systemu przeciwdziałania 

przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności pomocy osobom 

i rodzinom z problemem przemocy domowej, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie 

zjawiska przemocy w rodzinie. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Biesiekierz na lata 2021-2025 jest kontynuacją działań podjętych 

w ramach realizacji programu na lata 2016-2020. Niniejszy program przedstawia szerokie 

spektrum działań wobec problemu przemocy domowej i tworzy ramy zintegrowanego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Biesiekierz, jednakże należy 

zaznaczyć, iż jego skuteczność zależy od zaangażowania poszczególnych instytucji i organizacji 

w działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa dla samorządu gminnego 

następujące zadania: 

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie w szczególności poprzez działanie edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Biesiekierz ma charakter długofalowy. Działania 

obejmują lata 2021-2025. W miarę potrzeb i sytuacji społecznych mogą ulec zmianom i 

udoskonaleniom. 

 

Program realizowany będzie w oparciu o następujące akty prawne: 

1. Dokumenty krajowe: 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 

2020r., poz. 218 z póź. zm.); 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1876); 

• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2277 z póź. zm.); 

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 

1359); 

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1977r. – Kodeks postępowania karnego (j.t. Dz.U. z 2020r., 

poz. 30 z póź. zm.); 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 

„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

 

Program jest spójny z programami: 

• Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata  2021-2025; 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Biesiekierz na lata 2016-

2022. 
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II. INFORMACJE  OGÓLNE 

 

Rodzina stanowi związek wyłączny i trwały, bo tylko taka rodzina daje swym członkom 

poczucie bezpieczeństwa, pewności jutra i świadomości, że się jest kochanym. Rodzina to nie 

tylko i wyłącznie środowisko wychowawcze, to także najbliższe człowiekowi środowisko życia, 

najbliższa mu grupa, która może a właściwie powinna wzbogacać jego życie, zaspokajać 

podstawowe potrzeby biologiczne, psychiczne, materialne, dawać poczucie bezpieczeństwa, 

zadowolenie i psychiczne oparcie. W literaturze psychologicznej poświęconej roli środowiska 

rodzinnego szczególną rolę przypisuje się kontaktom osobowym między dzieckiem a 

rodzicami. Znaczenie tych kontaktów polega między innymi na tym, że rodzice są pierwszymi 

partnerami interakcji społecznych dziecka. Oddziałują na nie w najwcześniejszym okresie 

życia, kiedy plastyczność zachowania się dziecka jest największa. W kontaktach z rodzicami i 

innymi członkami rodziny zaspokajane są podstawowe potrzeby psychiczne dziecka, takie jak 

doznawanie i odwzajemnianie miłości, społeczne uznanie i poczucie bezpieczeństwa. 

Oddziaływanie członków rodziny, a zwłaszcza rodziców na dziecko ma charakter dwutorowy. 

Odbywa się ono poprzez świadome oddziaływanie wychowawcze, w wyniku którego dziecko 

kształtuje swoje zachowanie stosownie do oczekiwań rodziców, jak również przez 

oddziaływanie niezamierzone. Rodzice stwarzają określone sytuacje, które wyznaczają 

kierunek zachowania się dziecka. Rodzice stanowią dla dziecka najbliższe wzory osobowe 

asymilowane w procesie naśladownictwa i identyfikacji. Dzięki istnieniu takich wzorów 

osobowych dziecko przyswaja sobie różnorodne formy społecznego zachowania. Rodzina 

wprowadza dziecko w świat wartości kulturalnych i społecznych, ukazuje mu różnorodne cele 

zaspokajające jego potrzeby oraz uczy go sposobów, za pomocą których te cele można osiągnąć. 

 

 

III. DEFINICJA  PRZEMOCY  W  RODZINIE 

 

Podstawowym dokumentem regulującym działania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29 listopada 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 218 z póź. zm.), która pojęcie przemocy definiuje jako 

jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania naruszające prawo lub dobra osobiste 

osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 

naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody 

na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Definicja przemocy zawiera 4 podstawowe kryteria, 

na podstawie których, najczęściej rozpoznaje się przemoc w rodzinie, są to: 

• intencjonalność – jest zamierzonym działaniem ukierunkowanym na ofiarę i ma na celu 

kontrolowanie jej i podporządkowanie, zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu; 
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• dysproporcja sił – brak równowagi sił w rodzinie, jedna osoba jest zdecydowanie 

silniejsza od pozostałych osób i mając tego świadomość wykorzystuje swoją przewagę; 

• naruszenie godności i praw – osoba stosująca przemoc narusza godność innych  osób, 

poprzez np. poniżanie, wyśmiewanie, ośmieszanie; 

• powodowanie cierpienia i bólu – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne 

szkody, doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do 

samoobrony. 

 

Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zdiagnozowania. Rozmiar i 

szkodliwość zjawisk związanych z przemocą w rodzinie wskazują, że jest to jeden ze szczególnie 

ważnych problemów społecznych w Polsce. Wymaga od specjalistów podjęcia szerokiego, 

dobrze zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat programu przeciwdziałania. Dlatego też 

realizacja Program powinna uwzględniać działania w następujących sferach: 

➢ prewencji, 

➢ prawa, 

➢ zdrowia, 

➢ edukacji, 

➢ pracy socjalnej. 

 

Wyróżnia się następujące formy przemocy: 

• przemoc fizyczna – każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, 

mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, obezwładnienia, 

szarpanie, policzkowanie, uderzanie pięścią, kopanie, duszenie, rzucanie 

przedmiotami, użycie broni), 

• przemoc psychiczna – agresywne zachowania, które mają na ogół charakter 

poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból i cierpienie 

(m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, krytyka, groźby, kontrolowanie i ograniczanie 

kontaktu z innymi osobami), 

• przemoc ekonomiczna – uniemożliwianie dostępu do rodzinnych dostępów 

finansowych, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek 

wbrew woli współmałżonka (m.in. odbieranie zarabianych pieniędzy, niezaspokajanie 

materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy), 

• przemoc seksualna – naruszanie intymności, polega na zmuszaniu osoby do 

aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontunuowaniu aktywności seksualnej, gdy 

osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych 

warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły 

lub emocjonalnym szantażu, np. wymuszanie pożycia lub nieakceptowanych praktyk 
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seksualnych, obmacywanie, gwałt, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, 

komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu 

itp. Przemoc seksualna jest często przez ofiary molestowania ukrywana, co w znacznym 

stopniu utrudnia im udzielenie pomocy, 

• zaniedbania – jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza ciągłe niezaspokajanie 

podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka, osoby starszej czy 

niepełnosprawnej.  

 

Szczególnie  dramatyczne konsekwencje przemocy można zauważyć u dzieci. Przemoc 

powoduje ciężkie i nieodwracalne skutki, które mogą zostać zauważone dopiero w dorosłym 

życiu. Dziecko często wstydzi się  i dlatego milczy. Dziecko  krzywdzone nie mówi o swoim bólu, 

często nie ma komu powiedzieć. Należy podkreślić, iż dziecko, które jest świadkiem przemocy 

między rodzicami jest jednocześnie jej ofiarą. 

Istnieje wiele mechanizmów czy syndromów opisujących niekorzystny wpływ długofalowego 

oddziaływania przemocy na jednostkę. Między innymi ukazują, jak niekorzystny wpływ mogą 

mieć zachowania negatywne przyswojone podczas występowania przemocy na późniejszą 

egzystencję jednostki w społeczeństwie. Do  niektórych z nich można zaliczyć: 

✓ zespół stresu pourazowego, 

✓ efekt urazu psychicznego, 

✓ wyuczona bezradność, 

✓ syndrom sztokholmski. 

 

IV. DIAGNOZA  ZJAWISKA  PRZEMOCY  W  RODZINIE  W  GMINIE  

BIESIEKIERZ. 

 

Gmina Biesiekierz jest gminą wiejską położoną w województwie 

zachodniopomorskim, w zachodniej części powiatu koszalińskiego. Siedzibą gminy jest wieś 

Biesiekierz. Gmina Biesiekierz graniczy z  powiatem grodzkim Koszalin, gminami: Będzino i 

Świeszyno w powiecie koszalińskim, Białogard i Karlino w powiecie białogardzkim. Leży na 

Równinie Białogardzkiej. Gmina ma charakter rolniczy i podmiejski, położona jest wzdłuż 

drogi nr 6, w dorzeczu rzek Radwi i Czerwonej. Powierzchnia gminy Biesiekierz wynosi 116,70 

km, co stanowi 7% powierzchni powiatu. Gmina Biesiekierz utworzyła 12 jednostek 

pomocniczych, będących sołectwami tj. Biesiekierz, Gniazdowo, Kotłowo, Kraśnik Koszaliński, 

Laski Koszalińskie, Nowe Bielice, Parnowo, Cieszyn, Parsowo, Stare Bielice, Świemino, 

Warnino. Na dzień 31.12.2019r. w gminie zameldowanych na pobyt stały było 7.034 

mieszkańców (dane USC Biesiekierz), liczba ta z każdym rokiem wzrasta, gdyż w 

miejscowościach takich jak np. Stare Bielice, Nowe Bielice prężnie rozwija się budownictwo 
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mieszkaniowe. W tych miejscowościach najwięcej przebywa nowych mieszkańców, ludność ta 

nie jest znana i często chce zachować swoją anonimowość, są to środowiska, gdzie najtrudniej 

zdiagnozować problem przemocy w rodzinie.  

Na koniec roku 2019 wskaźnik bezrobocia w gminie wynosił 4,2%, 190 osób było 

zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, w tym 115 kobiet, z prawem do zasiłku dla 

bezrobotnych – 48 osób, a 101 to długotrwale bezrobotni. 

Na terenie gminy Biesiekierz funkcjonuje Punkt Konsultacyjny. Zadaniem Punktu jest 

udzielanie wsparcia dla osób korzystających z jego usług poprzez zdiagnozowanie problemów 

i zaplanowanie pomocy w ramach pracy indywidualnej z klientem i członkami jego rodzin. 

Pomoc ma charakter oddziaływań profilaktycznych, psychologicznych, prawnych i socjalnych 

w stosunku do osób, które korzystają z usług Punktu Konsultacyjnego. 

Konsultacje przeprowadzone w 2019r. przez psychologa dotyczyły osób, które zmagają się z 

problemami wychowawczymi, partnerskimi, emocjonalnymi. Zgłaszały się również osoby, 

które doświadczają przemocy, osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, komputera oraz 

osoby współuzależnione. Konsultacje dotyczyły również osób  zmagających się z chorobą, oraz 

osób przechodzących żałobę.  

• Osoby uzależnione od alkoholu – 11 konsultacji 

• Problemu opiekuńczo-wychowawcze – 10 konsultacji 

• Osoby współuzależnione – 8 konsultacje 

• Osoby wymagające konsultacji w miejscu zamieszkania – 2 konsultacje. 

W 2019 r. przeprowadzono konsultacje i spotkania dla osób dotkniętych przemocą domową 

bądź zagrożonych przemocą. Z tej formy skorzystało 23 osoby, w tym: 

• 14 kobiet, 

• 3 mężczyzn, 

• 6 dzieci. 

 

Trudno ocenić skalę zjawiska przemocy w rodzinie, wydaje się, że najlepiej obrazują 

ją statystyki opracowane na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego zebrane w 

ramach procedur „Niebieska Karta”. Dane te jednak nie oddają w pełni obrazu przemocy w 

rodzinie na terenie gminy Biesiekierz. 
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Tabela Nr 1 

Liczba wszczętych procedur Niebieskich Kart  

na terenie gminy Biesiekierz w latach 2017-2019 

 

Instytucje 2017 2018 2019 

Policja 9 5 4 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

2 

 

1 

 

2 

Oświata - - 1 

Razem 11 6 7 

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Biesiekierz 

 

Z analizy „Niebieskich Kart”, które wpłynęły w ostatnich 3 latach do 

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że w 2017r. założono 11 kart, w 

2018r. – 6 kart, a w 2019r. – 7 kart. Najwięcej procedur wszczynanych jest przez Policję i 

ośrodek pomocy społecznej. W przeciągu tych 3 lat w jednym przypadku Niebieska Karta 

została założona przez oświatę. Zespół Interdyscyplinarny nie odnotował natomiast żadnej  

Niebieskiej Karty założonej przez placówki służby zdrowia. Nie dostrzega się wzrost wszczętych 

procedur. 

Z powyższej analizy można wywnioskować, że rzeczywista liczba osób i rodzin dotkniętych 

przemocą jest znacznie wyższa niż wskazują na to statystki. Ofiary przemocy często przez wiele 

lat ukrywają swój problem, dlatego trudno jest określić dokładną skalę zjawiska przemocy. 

 

 

Tabela Nr 2 

Osoby wszczynające procedurę 

„Niebieskiej Karty” 

 

Osoby wszczynające 

procedurę 

Niebieskiej Karty 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Kobiety 9 5 5 

Mężczyźni 2 - 1 

Dzieci - 1 1 

RAZEM 11 6 7 

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Biesiekierz 
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Z powyższych danych wynika, że najwięcej osób wszczynających procedurę 

„Niebieskiej Karty” było w roku 2017, w tym 9 kobiet i dwóch mężczyzn, w pozostałych latach 

liczba tych osób oscyluje na podobnym poziomie. W 2018r. było założonych 5 kart przez 

kobiety i 1 karta przez dziecko, natomiast w 2019r. do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego wypłynęło 5 kart założonych przez kobiety, 1 przez mężczyznę i 1 przez 

dziecko. 

 

V. ADRESACI  PROGRAMU 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie skierowany jest do mieszkańców gminy Biesiekierz, a w szczególności 

do: 

✓ ofiar przemocy (w tym dzieci i młodzieży, małżonków, bądź partnerów w związkach 

nieformalnych, osób starszych, niepełnosprawnych), 

✓ sprawców przemocy w rodzinie, 

✓ świadków przemocy w rodzinie, 

✓ przedstawicieli władz lokalnych i instytucji służb pracujących z osobami zagrożonymi 

przemocą (policji, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia), 

✓ mieszkańców gminy Biesiekierz, którzy w życiu prywatnym luz zawodowym stykają się 

z problemem przemocy. 

 

VI. ZADANIA  SŁUŻB  W  ZAKRESIE  PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W  

RODZINIE 

 

1. W ramach procedury jednostka organizacyjna pomocy społecznej: 

a) diagnozuje sytuacje i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, 

b) udziela kompleksowej informacji o możliwościach uzyskania pomocy prawnej, 

psychologicznej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia w instytucjach i podmiotach 

świadczących specjalistyczną pomoc,  

c) organizuje dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby 

dotkniętej przemocą w rodzinie, 

d) udziela schronienia w zależności od potrzeb, 

e) przeprowadza rozmowy oraz informuje o możliwościach podjęcia terapii i udziale w 

zajęciach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. 
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2. W ramach procedury policja: 

a) udziela osobie dotkniętej przemocą w rodzinie niezbędnej pomocy medycznej, w tym 

pierwszej pomocy, 

b) podejmuje czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia włącznie z 

zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania, 

c) przeprowadza rozmowę z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy, w szczególności 

informując o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad 

osobą w rodzinie, 

d) przeprowadza na miejscu zdarzenia w przypadkach niecierpiących zwłoki czynności 

procesowe w niezbędnym zakresie w granicach koniecznych zabezpieczenia śladów i 

dowodów  przestępstwa. 

3. W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia: 

a) udziela wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy, 

b) udziela pomocy leczniczej w wypadku, gdy stan zdrowia osoby pokrzywdzonej tego 

wymaga. 

4. W ramach procedury przedstawiciel oświaty: 

a) diagnozuje sytuacje i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, a w szczególności dzieci, 

b) udziela kompleksowej informacji rodzicowi, prawnemu opiekunowi lub opiekunowi 

faktycznemu na temat możliwości  pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i 

pedagogicznej świadczonych dzieciom przez instytucje pomocy na rzecz osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

VII. CELE  PROGRAMU 

 

Cel główny: 

Zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Cele szczegółowe: 

Lp. Zadanie Działanie Realizatorzy Okres 

realizacji 

  1 Podejmowanie działań 

profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy i 

podnoszenie świadomości 

społecznej 

• wspieranie różnych form 

spędzania czasu wolnego 

sprzyjających zachowaniom 

nieagresywnym, 

• prowadzenie zajęć wycho- 

Placówki oświatowe, 

OPS, 

Świetlice znajdujące się na 

terenie gminy, 

GKdsRPA, 

Biblioteki 

2021-2025 
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wawczych oraz zajęć 

informacyjn0-edukacyjnych, 

• kursy i szkolenia, warsztaty 

dla rodziców, 

• rozpowszechnianie broszur i 

ulotek dotyczących zjawiska 

przemocy i jej skutków 

Straż Gminna 

Policja 

2 Prowadzenie przez Zespół 

Interdyscyplinarny zintegrowa-

nych i skoordynowanych działań 

w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

• podejmowanie działań w 

środowisku zagrożonych 

przemocą w rodzinie, 

mających za zadanie 

zapobieganie zjawisku 

przemocy, 

• diagnozowanie problemu 

przemocy w rodzinie, 

• opracowanie i realizacja 

planu pomocy w indywidu- 

alnych przypadkach, 

• monitorowanie sytuacji 

rodzin zagrożonych i 

dotkniętych przemocą w 

rodzinie, 

• prowadzenie dokumentacji 

działań podejmowanych 

wobec rodzin, w których 

występuje przemoc oraz 

efektów tych działań. 

OPS, 

Policja, 

Zespół Interdyscyplinarny 

2021-2025 

3 Zapewnienie możliwości 

skutecznego, profesjonalnego 

wsparcia dla ofiar i sprawców 

przemocy. 

• udzielenie kompleksowej 

pomocy i wsparcia osobom 

doznającym przemocy oraz 

stosującym przemoc, 

• oddziaływanie na sprawców 

przemocy poprzez udział w 

zajęciach korekcyjno-

edukacyjnych, 

• realizacja procedury 

Niebieskiej Karty 

Zespół Interdyscyplinarny 

OPS, 

Punkt Konsultacyjny, 

Placówki oświatowe,  

PCPR 

Policja, 

Służba zdrowia 

2021-2025 

4 Podnoszenie kompetencji 

członków Zespołu Interdyscypli- 

narnego oraz grup roboczych, 

oraz osób działających w 

obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

• szkolenia, warsztaty i 

konferencje z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodinie 

OPS, 

Policja, 

Zespół Interdyscyplinarny 

Placówki oświatowe, 

Służba Zdrowia,  

GKdsRPA 

Urząd Gminy 

2021-2025 
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VIII. OCZEKIWANE  EFEKTY  REALIZACJI  PROGRAMU 

 

1. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie oraz osób stosujących przemoc. 

2. Pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy oraz zmiana postaw 

społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie. 

3. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy na terenie gminy. 

4. Podwyższenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie. 

5. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. 

6. Edukacja sprawców przemocy dotycząca konsekwencji stosowania przemocy w 

rodzinie. 

 

IX. ZASOBY  GMINY  BIESIEKIERZ  W  ZAKRESIE  REALIZACJI  PROGRAMU 

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu 

2. Urząd Gminy w Biesiekierzu 

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Biesiekierzu 

4. Policja 

5. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biesiekierzu 

6. Placówki oświatowe znajdujące się na terenie gminy 

7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELKAP” w Biesiekierzu 

8. Kuratorzy sądowi 

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie 

 

X. ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA  PROGRAMU 

 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 będą środki własne 

budżetu gminy, środki pochodzące z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz z innych źródeł. 

 

XI. MONITORING  I  EWALUACJA 

 

Program będzie ewaluowany poprzez coroczne sprawozdanie z realizacji zadań 

Zespołu Interdyscyplinarnego składane Wójtowi Gminy do 31 stycznia każdego roku. 
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