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I.  Wprowadzenie 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Bestwina został opracowany w oparciu          
o diagnozę środowiska opracowaną przez Studio Diagnozy i Profilaktyki w Krakowie. 
Założenia Programu są zgodne z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych  
i misją samorządu Gminy Bestwina. 

Podstawę prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie stanowią: 

- Ustawa z dnia 26 października 1982 z późniejszymi zmianami, o wychowaniu w trzeźwości    
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

- Ustawa z 29 lipca 2005r z późniejszymi zmianami, o przeciwdziałaniu przemocy                  
w rodzinie; 

- Ustawa z 12 marca 2004r z późniejszymi zmianami, o pomocy społecznej; 

- Ustawa  15 luty 1964r. z późniejszymi zmianami, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

 

II.  Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Bestwina 

PRZEMOC wg Światowej Organizacji Zdrowia to: celowe użycie siły fizycznej, zagrażające 
lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko grupie lub społeczności, co 
powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie, śmierć, ból 
psychiczny, zaburzenia w rozwoju lub deprywację. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc      
w rodzinie jako: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 
naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny lub także innej osoby wspólnie 
zamieszkującej lub gospodarującej; w szczególności narażające te osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną       
w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

„Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są zarówno 
bezpośrednie szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym, jak i poważne długotrwałe 
problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy doświadczanej     
w dzieciństwie”. 

Przeprowadzone przez Studio Diagnozy i Profilaktyki badanie w naszej Gminie w sposób 
wyraźny pokazuje problem występowania przemocy: 

- 32% badanych potwierdziło, ze zna takie osoby, które doznają przemocy w rodzinie; 

- 33% badanych wie o przypadkach bicia małoletnich; 
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Z badań wynika również, że: 

- 66% uczniów Szkoły Podstawowej i tylko 53 % uczniów Gimnazjum w szkole czuje się 
bezpiecznie; 

- 19% uczniów szkół podstawowych i 22% uczniów szkół gimnazjalnych wskazuje na bardzo 
częsty i częsty kontakt z przemocą na terenie szkół. 

Wśród przyczyn występowania przemocy najczęściej pojawia się alkohol, a następnie 
problemy związane z nieradzeniem sobie w trudnych sytuacjach socjalnych. 

 

III.  Program 
 

Adresaci programu: 
1. Rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy. 
2. Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy. 
3. Przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź 

dotkniętymi przemocą. 
 
Cel główny programu: 
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego systemu interwencji          
i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc. 
 
Cele szczegółowe i zadania: 
 

A. Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów. 
 

Zadanie 1: 
Ustanowienie i wdrożenie interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy        
w Rodzinie. 
Cel powołania Zespołu: 
Nowelizacja Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie obowiązująca od 1 sierpnia 
2010r. nakłada na samorządy gminne obowiązek powołania Zespołów Interdyscyplinarnych 
ds. przemocy w rodzinie. 
Cel powołanego Zespołu: Szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do 
zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie         
i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb rodziny. 
Zadania Zespołu zostały szczegółowo określone w Ustawie.  
 
Zadanie 2: 
Rozszerzenie działalności Punktów Konsultacyjnych świadczących pomoc dla osób 
doznających i sprawujących przemoc. 
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Cel realizacji zadania: 
Wsparcie prawne i psychologiczne osób doznających oraz sprawujących przemoc, a także 
świadków przemocy. 
Dyżury specjalistów: terapeuta, psycholog, prawnik, pracownik socjalny. 
Podstawowe zadania Punktu konsultacyjnego: 
- udzielanie wsparcia emocjonalnego, 
- udzielanie wsparcia psychologicznego i prawnego, 
- gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających 
pomocy osobom dotkniętych zjawiskiem przemocy, 
- gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach realizujących 
programy terapeutyczno-korekcyjne wobec sprawców przemocy. 
Wskaźniki osiągnięcia celu: 
- liczba porad udzielonych osobom doznającym przemocy, 
- liczba sprawców przemocy objętych działaniami terapeutycznymi, 
- liczba rodzin objętych działaniami pomocowymi. 
Monitorowanie trendów wskaźników. 
 

B. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego 
 
Zadanie 1: 
Przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. 
Cel i sposób realizacji zadania: 
Ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy         
w rodzinie oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Bestwina na temat 
przemocy domowej poprzez: 
- utworzenie gablot informacyjnych w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, placówkach opieki zdrowotnej, placówkach 
szkolnych  oraz systematyczne aktualizowanie zamieszczonych tam informacji, 
- rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy, 
- publikowanie w Magazynie Gminnym informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia 
dla osób uwikłanych w przemoc domową (minimum 4 x w roku), 
- propagowanie w środowisku lokalnym programów terapeutycznych realizowanych przez 
wyspecjalizowane placówki w powiecie, 
- udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
 
Zadanie 2: 
Promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz sposobów 
radzenia sobie z agresją i złością. 
Cel i sposób realizacji zadania: 
Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z agresją przez: 
- młodzież: - prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach i świetlicach  
                       środowiskowych, 
                     - realizacja szkolnych programów profilaktyki przemocy, 
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                     - wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zachowania  
                       bez  agresji, 
- dorośli: - poradnictwo w trakcie edukacji przedmałżeńskiej (współpraca z kościołem 
katolickim), 
                 - konsultacje z psychologiem, 
                 - skierowania do  Placówek Leczenia Uzależnień w zakresie terapii dla osób  
                   uzależnionych i  współuzależnionych 
                - uczestnictwo w spotkaniach grup AA i AL.-Anon, DDA oraz grupach wsparcia. 
 
Wskaźniki osiągnięcia celu: 
- liczba utworzonych gablot informacyjnych ( w odniesieniu do planu), 
- ilość rozpowszechnionych materiałów o charakterze informacyjnym ( w odniesieniu do 
założeń budżetu),  
- Ilość publikacji w Magazynie Gminnym , 
- ilość zrealizowanych zajęć/programów spędzania wolnego czasu, 
- liczba udzielonych porad w trakcie edukacji przedmałżeńskiej, 
- liczba udzielonych porad psychologicznych i prawnych (monitorowanie trendów), 
- ilość osób skierowanych do terapii i skutecznie kończących terapię. 
 
 

C. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających 
się z problematyką przemocy w rodzinie. 

 
Zadanie 1: 
Udział osób i grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania 
przemocy. 
 
Cel i sposób realizacji zadania: 
- gromadzenie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych z zakresu przemocy, 
- pozyskiwanie różnych ofert szkoleniowych dotyczących przeciwdziałaniu przemocy, 
- finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla osób i grup 
zawodowych bezpośrednio związanych z problematyką przemocy. 
 
Wskaźniki realizacji celu: 
- liczba przeszkolonych osób, 
- wielkość nakładów poniesionych na szkolenia (w odniesieniu do budżetu). 
 
 

IV.  Realizatorzy programu  
 

Głównym realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z: 
- Pełnomocnikiem Wójta ds. profilaktyki i uzależnień, 
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- Gminną Komisją Rozwiązywania problemów Alkoholowych, 
- Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 
- Radami Sołeckimi, 
- szkołami (pedagodzy, wychowawcy, itd.) 
- Świetlicami środowiskowymi, 
- Policją, 
- Sądem, 
- organizacjami pozarządowymi i Kościołem Katolickim 
 
 

V. Oczekiwane efekty 
 
- systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 
- zwiększenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, 
- podwyższenie kompetencji osób i służb zajmujących się problematyką przemocy                  
w rodzinie, 
- zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla osób doznających przemocy, 
- zwiększenie skuteczności oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie, 
- zmniejszenie skutków psychologicznych wynikających z przemocy, 
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemocy, 
- nabycie umiejętności asertywnych zachowań przez osoby i rodziny dotknięte bądź 
zagrożone  zjawiskiem przemocy domowej. 
 

VI.  Źródła finansowania 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2011 – 2015 są środki własne Gminy oraz dotacje ze środków 
pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. Szczegółowe plany działań wynikające         
z programu wraz z kosztami ich realizacji i źródłem finansowania przedstawiane będą 
corocznie w Programie pracy GOPS. 

 

VII.  Ewaluacja 

Program będzie ewaluowany poprzez systematyczną coroczną sprawozdawczość  
dokonywaną   w ramach wszystkich zadań programu 
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