
UCHWAŁA NR XII/88/2015
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bestwina na lata 2016 - 2020

a podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r 
poz. 1515) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. 
Dz.U. z 2015r. poz.1390)

RADA GMINY BESTWINA
uchwala :

§ 1. Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Bestwina stanowiacy załacznik nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Bestwinie Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik
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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  ORAZ 
OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY  BESTWI NANA          

LATA 2016-2020 

 

 

I.  WPROWADZENIE  

 

Podstawą opracowania „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020” jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r        
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. z dnia 24 sierpnia 2015 Dz.U. z 2015r,             
poz. 1390). 

Dokument jest zbieżny z celami i kierunkami działań zawartych w Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bestwina oraz w oparciu o literaturę 
przedmiotu podejmującego problem oraz zapisy ustaw i programów. 

Regulacje dotyczące prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które 
zawiera polski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie odbiegają standardami        
od międzynarodowych uregulowań (w szczególności europejskich), od wielu lat obserwuje 
się znaczącą dynamikę zmian w zakresie tej tematyki). 

Podstawę prawną działań  (zadań własnych gminy) związanych z przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie stanowią: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,  
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t Dz.U.   

z 2015r, poz. 1390), 
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                           

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (j.t. Dz.  U. z 2015r., poz. 1286), 
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 

163), 
5. Krajowy Program  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
6. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Śląskim na lata 

2014-2020, 
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta” (Dz.U. z 2011r.          
Nr 209, poz. 1245) 

Działania Programu mają charakter wielokierunkowy, dotyczą, w szczególności profilaktyki 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i  pomocy osobom dotkniętym przemocą. 

Do opracowania i realizacji zadań Programu zostali zaproszeni specjaliści i praktycy 
reprezentujący instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się na terenie gminy 
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problematyką przemocy, w celu zapewnienia skutecznej pomocy ofiarom przemocy, 
spowodowania konsekwencji prawnych i moralnych wobec sprawców przemocy, a także 
aktywizowania świadków i społeczności gminy Bestwina.   

Profesjonalna wiedza współpracującej kadry specjalistów jest gwarancją, iż zaplanowane      
do realizacji zadania zwiększą skuteczność podejmowanych działań, a to przełoży się            
na ograniczenie rozmiaru i następstw zjawiska przemocy w naszej gminie. 

 

II.  PRZEMOC  W RODZINIE  

Przemoc jest zjawiskiem występującym coraz powszechniej. Każdego dnia z mediów 
dowiadujemy się o znęcaniu się nad najbliższymi członkami rodziny, maltretowaniu dzieci 
czy osób starszych.  

Wśród wielu zatrważających zjawisk obserwujemy, że przemoc staje się „towarem”, który 
jest sprzedawany w programach telewizyjnych, filmach oraz licznych grach komputerowych 
(odbiorcą jest niemal każda grupa wiekowa), a przemoc stała się swoistym rodzajem rozrywki 
i zabawy.  

Choć przemoc, agresja jako forma zachowań społecznych istniała od zarania dziejów we 
wszystkich kulturach i religiach, to właśnie obecnie obserwujemy zjawisko swoistego 
rozkwitu, eskalacji przemocy, a jednocześnie wzrastającego nią zainteresowania                   
(J.  Wawrzyniak (red), Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, Łódź      
2007r.  s. 7.)  

Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje głębokie i szkodliwe. Daje o sobie znać 
w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Najbardziej 
jednak niepokojące jest to, że przemoc rodzi przemoc w kolejnych pokoleniach. 

Zgodnie z najbardziej rozpowszechnioną definicją „przemoc w rodzinie” to zamierzone, 
wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko członkom rodziny, naruszające 
jego godność  oraz podstawowe prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody 
fizyczne oraz psychiczne. 

Przemoc w rodzinie nie zawsze jest łatwa do rozpoznania. Do cech charakterystycznych 
przemocy w rodzinie zaliczyć należy: 

a) asymetrię sił (ofiara jest słabsza, a sprawca wykorzystuje posiadaną przewagę, 
przewaga może  być fizyczna, psychiczna, ekonomiczna lub społeczna), 

b) intencjonalność (przemoc w rodzinie to działanie zamierzone - podporządkowanie 
ofiary), 

c) naruszanie praw i dóbr osobistych drugiego człowieka (prawo do godności, 
nietykalności fizycznej  oraz szacunku). 

Skutkiem stosowania przemocy jest ból i cierpienie, są szkody fizyczne i psychiczne               
z zagrożeniem  utraty życia włącznie.   

Źródłem  dysproporcji sił zazwyczaj są: 

a) wiek – relacja dziecko - dorosły, starsza, słabsza osoba – ktoś w sile wieku, 
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b) płeć – zwykle kobieta jest słabsza od mężczyzny, chociaż zdarzają się wyjątki, 
c) stan zdrowia – na ogół  chory czy niepełnosprawny jest słabszy od zdrowego,  
d) różne zależności – np. zależność ekonomiczna, 
e) zaniedbanie – brak dbałości np. o podstawowe potrzeby dziecka, osoby 

niepełnosprawnej. 

Najczęściej spotykane rodzaje  przemocy w rodzinie i formy zachowań agresywnych 
(opracowane przez Zespół Stowarzyszenia "Niebieska Linia"): 

a) przemoc fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest 
intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie 
ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, 
ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz 
- tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.,     
skutki: uszkodzenie ciała, złamania, poparzenia, zespół stresu pourazowego, życie      
w chronicznym stresie, poczucie zagrożenia, bezsenność, zaburzenia 
psychosomatyczne, itp. 

b) Psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus       
i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, 
szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, 
obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, 
ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.                      
Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia. 
Skutki: zniszczenie poczucia własnej wartości i godności, uniemożliwienie podjęcia 
jakichkolwiek działań niezgodnych z zasadą posłuszeństwa, odizolowanie od 
zewnętrznych źródeł wsparcia, całkowite uzależnienie ofiary od prześladowcy, ciągły 
stres, zaburzenia snu, itp. 

c) Ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym 
niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków,  
w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie 
rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie 
rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, 
korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne 
konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie 
do spłacania długów, itp. Skutki: całkowita zależność finansowa od partnera, 
niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, znalezienie się bez środków do 
życia, zniszczenie poczucia własnej wartości i godności, itp. 

d) Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą 
przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, 
pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie 
pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: 
mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.; 

e) Seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby 
do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu 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, obmacywanie, 
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gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami 
partnerki/partnera. Skutki: obrażenia fizyczne, ból, cierpienie, obniżona samoocena, 
utrata poczucia atrakcyjności i godności, uogólniona niechęć i obawa do 
przedstawicieli płci sprawcy przemocy, itp. 

Amerykańska psycholog Leonora E. Walker badając kobiety doznające przemocy       
w rodzinie opisała cyklicznie pojawiające się w ich związkach zdarzenia.  

Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy: 

1. Faza narastania napięcia.  
2. Faza ostrej przemocy. 
3. Faza miodowego miesiąca. 

Faza narastania napięcia.  

Tę pierwszą fazę cyklu przemocy charakteryzuje pojawienie się co raz więcej sytuacji 
konfliktowych oraz wyczuwalny wzrost napięcia w związku. Partner staje się drażliwy, każdy 
drobiazg wyprowadza go z równowagi, jest ciągle spięty i poirytowany, swoje emocje 
wyładowuje na partnerce: może ją poniżać, krytykować, sprawia wrażenie, jakby nie panował 
nad swoim gniewem. Każdy szczegół jest dobrym pretekstem do wszczęcia konfliktu               
i awantury. W tej fazie partner może więcej pić alkoholu, przyjmować narkotyki lub inne 
substancje odurzające. 

Reakcją partnerki najczęściej jest to, że za wszelką cenę stara się jakoś opanować sytuację. 
Zaczyna przepraszać partnera za swoje zachowanie, uspokajać go, wywiązywać się z wielką 
starannością ze swoich obowiązków i zachcianek partnera. Zaczyna jakoś usprawiedliwiać 
swoje zachowania. Ciągle zastanawia się co jeszcze może zrobić aby tylko nie doszło            
do wybuchy agresji , skrzywdzenia jej i dzieci. Tłumaczy sobie powody, przez które partner 
jest taki nerwowy, poirytowany czynnikami zewnętrznymi: miał generalnie zły dzień, to 
przez alkohol, miał ciężki dzień w pracy. 

Faza ostrej przemocy 

W tej fazie napięcie, które narastało w partnerze znajduje upust. Zachowanie jego staje         
się bardzo nieprzewidywalne, gwałtowne, często wpada w szał. Wybuchy gniewu mogą 
wywołać małe drobiazgi np. pozostawienie jakiejś rzeczy w danym miejscu, opóźnienie 
posiłku. Dochodzi do eksplozji zachowań agresywnych, które mogą objawiać się biciem 
pięściami, przedmiotami ( książka, garnek, kabel itp.), kopaniem czy duszeniem. Można 
zaobserwować również silne natężenie agresji słownej. 

Kobieta ponownie stara się zrobić wszystko, żeby uspokoić partnera i ochronić siebie. Jednak 
bez względu na to, co robi: przeprasza, stara się uspokoić partnera, jest miła ,uprzejma czy też 
biernie się poddaje stosowanej przemocy, nie przynosi to oczekiwanego efektu. Jego złość       
i  frustracja narastają co raz bardziej. 

Po zakończeniu wybuchu przemocy partnerka często jest w szoku. Odczuwa wstyd                  
i przerażenie, jak również złość i bezradność, jest oszołomiona. Skutki użytej przemocy mogą 
być różne, te fizyczne to m.in. podbite oko, siniaki i otarcia, połamane kości, obrażenia 
wewnętrzne. Od strony psychologicznej następstwem doznawania przemocy może być apatia, 
depresja, a nawet samobójstwo. 
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Faza miodowego miesiąca  

W momencie, kiedy sprawca wyładował już swoje emocje i wie, że przekroczył  granice, 
zmienia się w zupełnie inną osobę. Zaczyna przepraszać partnerkę za to co zrobił, szczerze 
żałuje swojego zachowania, obiecuję że TO już nigdy się nie powtórzy, że nie wie zupełnie   
co się z nim stało, starając się znaleźć zewnętrzne wytłumaczenia dla swojego zachowania. 

W tej fazie sprawca przemocy zaczyna okazywać skruchę, ciepło i miłość. Przynosi kwiaty, 
prezenty, zachowuje się tak, jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Dba o ofiarę, spędza       
z nią czas i utrzymuje satysfakcjonujące kontakty seksualne , itp. Patrząc z zewnątrz na takie 
osoby można odnieść wrażenie, że są szczęśliwą, świeżo zakochaną parą.  

Dzięki takiemu zachowaniu partnera kobieta zaczyna wierzyć, że jednak jej ukochany          
się zmienił i naprawdę niedawny akt przemocy był tylko incydentem. Spełniają się jej 
marzenia o cudownej miłości, odczuwa bliskość i zespolenie z partnerem. Życie we dwoje 
jest znowu piękne i pełne nadziei. Widzi go takiego jakiego chce go widzieć, w końcu on jest 
nie tylko "agresorem, lecz nieraz udowodnił, że potrafi być miły i dobry”. 

Jeśli wcześniej kobieta weszła na drogę prawną (złożenie zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa, sprawa rozwodowa itp.) w tej fazie może się wycofać z tych działań, wierząc, 
że sytuacja wróciła do normy i przemoc już nie powróci. 

Faza miodowego miesiąca jednak mija i niebawem zatacza się krąg i znowu pojawia się faza 
narastania napięcia. Ta faza cyklu przemocy ma niezwykle silny wpływ na pozostawanie 
osoby w krzywdzącym związku. To tutaj powstają złudne nadzieje, że sprawca zmieni się. 
Łatwo pod wpływem tego co dzieje się w tej fazie, zapomnieć o koszmarze pozostałych 
dwóch etapów. Prawdziwym zagrożeniem jakie niesie ze sobą ta faza jest fakt, że przemoc    
w następnym cyklu jest jeszcze gwałtowniejsza. 

Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle skracają się fazy "miodowego 
miesiąca" a wydłużają i bardziej dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia                  
i gwałtownej przemocy. To co kiedyś było w fazie "miodowego miesiąca" przekształca        
się w unikanie przykrości, bólu i cierpienia. Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca 
zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy. 

   

III.  DIAGNOZA  zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Bestwina. 

 
Badanie w naszej Gminie przeprowadzone przez Studio Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa 
pokazuje problem przemocy. 
 
Zbadanie zjawiska przemocy jest dość trudne. Często bowiem ofiary agresji nie przyznają    
się do tego, co może być spowodowane, między innymi, racjonalizacją, usprawiedliwianiem 
sprawców, obwinianiem siebie. Przemoc, zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna, jest 
zjawiskiem dość powszechnym w polskiej społeczności, o czym świadczą  
wyniki CBOS( „Ogółem 23% dorosłych Polaków deklaruje, że padło ofiarą przemocy).  

W badaniu wzięło udział 107 osób (61 kobiet i 46 mężczyzn). 
Wśród respondentów zdecydowana większość badanych mieszkańców gminy Bestwina miała 
wykształcenie średnie lub wyższe (69,2% ogółu badanych). Wykształcenie większości 
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badanych kobiet było średnie (52,5%) oraz wyższe (18%), podczas gdy 13,1% badanych 
kobiet miało wykształcenie zawodowe, a 16,4% badanych kobiet - podstawowe.             
Wśród badanych mężczyzn przeważało wykształcenie wyższe (37%)oraz średnie( 30,4%). 
Ponadto 15,2 % badanych mężczyzn miało wykształcenie zawodowe, a 17,4% badanych 
mężczyzn zaznaczyło kategorię brak wykształcenia. Średnia wieku respondentów wynosiła 
41 lat.  
 
W badaniu ważne było zbadanie zjawiska przemocy w rodzinie i stosowanie jej w stosunku 
do dzieci, oraz skala zjawiska w gminie. 

Z badań wynika że:  
- 14,2 %  respondentów zna osoby doświadczające przemocy fizycznej, 
- 32,1 % badanych zna osoby doświadczające przemocy psychicznej, 
- 22,6 % respondentów zna przypadki bicia dzieci przez ich rodziców lub opiekunów. 
 
Umiarkowanym problemem w gminie są przypadki agresji i przemocy, z jakimi młodzi ludzie 
spotykają się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: 
- 17,2% uczniów szkół podstawowych i 20,9% uczniów szkół gimnazjalnych przyznaje, że 
zna osoby, które doznają przemocy ze strony rówieśników lub członków rodziny. 
wśród przyczyn występowania przemocy najczęściej pojawia się alkohol, a następnie 
problemy związane z nieradzeniem sobie w trudnych sytuacjach socjalnych.                          
Po przeanalizowaniu powyższych danych należy przemoc uznać jako jeden z problemów 
środowiskowych w Gminie Bestwina. 
 

IV.  PROGRAM   - adresaci, cele i realizacja 
 
Program przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Bestwina a w szczególności: 
- rodzin i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy, 
- rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy, 
- świadków przemocy, 
- osób stosujących przemoc, 
- sprawców przemocy, 
- realizatorów Programu działających w ramach  systemu przeciwdziałania przemocy – 
przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź 
dotkniętymi przemocą. 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy        
w Rodzinie w gminie Bestwina jest kontynuacją zadań  realizowanych od 2010 roku. 
Sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy to koordynacja i spójność 
działań oraz dobry przepływ informacji między partnerami – ośrodkiem pomocy społecznej, 
ochrony zdrowia, placówkami oświatowymi, policją, kuratorami oraz innymi instytucjami 
zajmującymi się przemocą w rodzinie. Ważnym celem skutecznego przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie jest zaktywizowanie społeczności lokalnej, aby każdy z mieszkańców 
gminy poczuwał się do pomocy w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej swojego sąsiada,         
a odpowiednie reagowanie na sytuacje trudne będzie sposobem na ich rozwiązanie. 
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Cel główny programu to przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności       
i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc. 

Cele szczegółowe i zadania programu: 

I. Koordynacja działań lokalnych podmiotów. 

Zadania: 

1. Kontynuacja działalności funkcjonującego na terenie gminy Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – podejmowanie 
działań, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz zatrzymać przemoc w rodzinie, a także 
planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb, poprzez 
zadania Zespołu (kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym przemocą, kierowanie 
ofiar i sprawców do specjalistów, monitorowanie rodzin, wnioski o leczenie 
odwykowe, zawiadamianie prokuratury o podejrzeniu stosowanie przemocy) 

2. Działanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego świadczący pomoc dla osób 
doznających przemocy jak i sprawców, poprzez usługi informacyjne w zakresie 
dostępności do porad prawnych, psychologicznych i poradni. Dyżury pełnią: 
terapeuta, pracownik socjalny, pedagog i Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki                
i uzależnień. Prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy. Nawiązywanie 
współpracy z   przedstawicielami poszczególnych służb i instytucji, które pracują        
w obszarze przemocy. 

Wskaźniki osiągnięcia celu:  
   

- liczba porad udzielonych osobom doznającym przemocy, liczba sprawców przemocy 
objętych działaniami terapeutycznymi,  
- liczba rodzin objętych działaniami pomocowymi.  
 
Monitorowanie wskaźników.  

 
 
II.  Edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej świadomości   

i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Zadania: 

1. Aktualizowanie 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, placówkach 
opieki zdrowotnej, placówkach szkolnych oraz systematyczne aktualizowanie 
zamieszczonych tam informacji,  
- aktualizowanie publikowanych na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce 
„Profilaktyka-uzależnienia” informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia dla osób 
uwikłanych w zjawisko przemocy domowej 
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- publikowanie w Magazynie Gminnym informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia  
dla osób uwikłanych w przemoc domową,  
- udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
2. Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz promowanie efektywnych 

sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie i radzenia sobie z agresją i złością.  
 
Cel i sposób realizacji zadania:  
 

Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz radzenia sobie z agresją: 

- przez młodzież poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach, 
placówkach wsparcia dziennego,  realizację szkolnych programów profilaktyki 
przeciwdziałania przemocy oraz wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu 
promujących zachowanie bez agresji, 

- przez dorosłych poprzez konsultacje z psychologiem, kierowanie do Placówek Leczenia 
Uzależnień dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zachęcanie do uczestniczenia        
w spotkaniach AA, AL.-Anon, DDA oraz grupach wsparcia. 

Koordynowanie i doskonalenie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie m.in. poprzez  promowanie inicjatyw i  nowatorskich form 
wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny                 
w wykonywaniu funkcji wychowawczej.   

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

- ilość materiałów informacyjnych mówiących o przyczynach i skutkach przemocy w rodzinie 
oraz instytucji udzielających pomocy rodzinie przeżywającej kryzys,   

- liczba osób, która skorzystała z usług w zakresie poradnictwa, 

- ilość zrealizowanych programów i zajęć uczących spędzania wolnego czasu, 

- ilość osób skierowanych do terapii i skutecznie kończących terapię,  

- ilość publikacji prasowych w Magazynie Gminnym 

III.  Systematyczne podnoszenie kompetencji służb realizujących zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadanie:  

Poprawa skuteczności działań osób i instytucji zobowiązanych oraz uprawnionych                 
do przeciwdziałania przemocy w rodzinie  poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji 
kadr. 

 
Cel i sposób realizacji zadania:  

- zapewnienie możliwości udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego, którym 
celem jest podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności osób pracujących             
z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie, 
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- zapewnienie możliwości podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 
w zakresie rozpoznawania wczesnych symptomów zachowań agresywnych i destruktywnych 
wobec rówieśników, 

- finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla osób i grup 
zawodowych bezpośrednio związanych z problematyką przemocy.  

- pozyskiwanie ofert szkoleniowych dotyczących przemocy w rodzinie. 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

- liczba zrealizowanych szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów oraz osób 
pracujących z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc, 

- liczba osób podnoszących kwalifikacje, biorących udział w konferencjach. 

V. Podmioty realizujące program: 
 
Urząd Gminy w Bestwinie (Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzależnień), 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Zespół Interdyscyplinarny, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Szkoły (pedagodzy, wychowawcy, itd.) 
Świetlice środowiskowe, 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
Rady Sołeckie, 
Placówki służby zdrowia, 
Policja Czechowice-Dziedzice  (dzielnicowi), 
Kuratorzy, 
Sąd Rejonowy w Pszczynie, 
Prokuratura, 
Organizacje pozarządowe działające na rzecz dziecka i rodziny, 
Kościoły.  
 

VI.  Oczekiwane efekty 
 
Zakłada się, że Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 
będzie miał charakter interdyscyplinarny i będzie realizowany przez wszystkie instytucje 
zobligowane do podejmowania działań na rzecz ograniczania i zapobiegania przemocy           
w rodzinie.  
Cele programu będą realizowane w formie pracy ciągłej i będą miały charakter 
profilaktyczny, edukacyjny, pomocowy oraz wspierający, a to powinno się przełożyć na: 
- pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej o zjawisku przemocy domowej, 
- zmiany postaw społecznych wobec zjawiska przemocy, 
- ochrony ofiar przemocy poprzez wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i prawne, 
- skuteczności oddziaływania na sprawców przemocy, 
- zwiększenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, 
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemocy, 
- nabycie umiejętności asertywnych zachowań przez osoby i rodziny dotknięte bądź 
zagrożone zjawiskiem przemocy domowej, 
- systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 
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VII.  Źródła finansowania. 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Bestwina na lata 2016-2020 są środki 
własne Gminy, w tym wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz z budżetu państwa i województwa przeznaczone na realizację zadań 
ujętych w Programie. 

 

VIII.  Monitorowanie i ewaluacja. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będzie 
monitorowany co pół roku w celu porównania danych i informacji  o bezpośrednich 
rezultatach prowadzonych działań aby zweryfikować tempo i kierunek realizacji założonych 
celów programu. 

Dla zbadania efektów programu, raz w roku zostanie przeprowadzona ewaluacja pod kątem 
użyteczności zaplanowanych celów, efektywności działań podejmowanych w toku realizacji 
programu oraz oddziaływania, jakie korzyści odniesione przez uczestników programu miały 
szerszy wpływ na ich rodzinę i otoczenie. 

 

IX.  ZAKO ŃCZENIE 

Opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy  w Rodzinie dla Gminy Bestwina pozwoli osiągnąć wytyczone cele poprzez 
aktywność instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy rodzinom dotkniętym 
przemocą.  
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