
Uchwała   Nr       XVI/144/2008 

Rady Gminy  Bestwina 

 

                                            z dnia 28  lutego 2008roku 

 
W  sprawie:  zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania    

               Przemocy  w Rodzinie dla Gminy Bestwina na  lata 2008 2010 

            

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie 
gminnym   (t.j. z  2001r  Nr 142  poz. 1591   z póź. zm./  oraz art. 6 ust.1 i ust.2 pkt 
1,2 i 3 ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 
U. z  2005r. nr 180, poz.1493) 
 
     
 

Rada Gminy Bestwina 

uchwala: 

 

§  1 
 
Zatwierdzić Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy 
Bestwina stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§  2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 
 

§  3 

  
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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1. Podstawa prawna 

 
        Ustawa z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  
       alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 70, poz. 473 )                

 Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z  
2005r. nr 180, poz.1493, art. 6 pkt. 1 i 2) 
 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64, poz 

593, z późn. zmianami) 
   

2. Informacje ogólne 
 
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, 
system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną 
rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami 
oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie 
realizować podstawowych zadań, role wewnatrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są 
reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z 
normami prawnymi i moralnymi oraz z oczekiwaniami społecznymi. 
 

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji występującej 
w rodzinie. Bez wątpienia jednak należy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań 
negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała 
ona zawsze, o przemocy w rodzinie mówiono niewiele, jakby nie postrzegając jej jako 
poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. Takiego, które prowadzi do poważnych 
naruszeń norm moralnych, prawnych oraz tragicznych skutków psychologicznych, a w 
skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw.  

 
Dla lepszego rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie konieczne jest jej zdefiniowanie. 

W niektórych przypadkach przejawy są tak jednoznaczne, że nie pozostawiają żadnych 
wątpliwości, w innych, bardziej złożonych, niezbędne jest określenie możliwie jasnych 
kryteriów oceny. 

Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
przemoc to: 
„Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 
dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny – osoba najbliższa w 
rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6.06.1997r. – Kodeks karny), 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.” 
Podsumowując, należy stwierdzić, że nie ma jednej przyczyny przemocy w rodzinie. 
Dochodzi do niej w wyniku złożonych interakcji pomiędzy czynnikami społecznymi, 
kulturowymi i psychologicznymi. 
 

Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do badania. Agresja ze strony osób 
najbliższych, jeżeli nie mieści się w wyobrażeniu człowieka o tym, co normalne wg 
przyjętych i uznanych norm społecznych i kulturowych, może być wstydliwie ukrywaną 
tajemnicą. Ponad jedna trzecia badanych (37%) zna przynajmniej jedną kobietę – ofiarę 
przemocy swojego partnera. Kobiety częściej ujawniają przemoc. Dwie piąte kobiet (41%) 



zna w swoim środowisku, co najmniej jedną kobietę bitą przez męża. Natomiast więcej niż 
jedna piąta (22%) zna przynajmniej kilka takich kobiet, a więc prawdopodobnie żyje w 
środowisku, gdzie przemoc jest normą. Prawie 70% sytuacji przemocy zachodzi w rodzinach, 
gdzie istnieje problem alkoholowy. (H.D. Sasal „Przewodnik do procedury interwencji wobec 
przemocy w rodzinie – niebieskie karty” wyd. PARPA Warszawa 2005). 
 

 

W celu efektywnego przeciwdziałania i zapobiegania przemocy w rodzinie oraz 

zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym tworzy się Gminny 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwany dalej Systemem. 

 
 
Założenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bestwina: 
 

1. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary. 
2. Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na to, co 

zrobiła ofiara. 
3. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka. 
4. Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej. 
5. Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest 

nieskuteczna. 
6. Ofiara przemocy w rodzinie cierpi na skutek wielokrotnego urazu. 
7. Zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach, 

bowiem jest to jeden z objawów doznanego urazu. 
8. Koniecznym jest psychologiczne wsparcie dla osób doznających przemocy. 

 
Do zadań własnych gminy należy w szczególności: 

1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie; 
3) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 
4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. 

Opis systemu: 

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bestwinie opisuje zasady 
działania Systemu,  strukturę Systemu, cele Systemu, wymienia instytucje, organizacje, 
służby i środowiska włączone do Systemu oraz zasady ich współpracy. System precyzuje 
działania podejmowane na rzecz realizacji założonych celów, zadania w ramach kategorii 
działań, podmioty szczególnie zaangażowane w dane działanie, wskaźniki osiągnięcia celów, 
system „Niebieskiej Karty”, wystandaryzowany sposób postępowania z osobą dotkniętą 
przemocą i sprawcą przemocy, zasady ewaluacji efektywności Systemu, zadania i 
kompetencje organu odpowiedzialnego na poziomie Gminy za funkcjonowanie Systemu.  

Cele, działania i zadania Systemu muszą być dostosowane do uaktualnianych, 
zdiagnozowanych potrzeb. 

Zasady działania Systemu: 
W zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na 
osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat 
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie Gminny System Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oparty jest na zasadach: 



1)   wzajemnej współpracy i współdziałania organów władzy publicznej, 
organizacji pozarządowych i kościołów oraz związków wyznaniowych 
(zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej), a także innych organizacji, środowisk i osób fizycznych 
uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań 
związanych pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem występowania 
przemocy i jej negatywnym następstwom; 

2)   jawności działań organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących 
zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem 
godności osoby; 

3)   szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich prawa do wychowywania się 
w bezpiecznej rodzinie, poprzez udzielanie rodzinie szczególnego wsparcia w 
dążeniu do poprawy jej funkcjonowania; 

4)   promowanie wartości rodzinnych i metod wychowawczych bez użycia 
przemocy.  

 
 

Instytucje, organizacje, służby i środowiska włączone do Systemu: 

 
-         Rada i Wójt Gminy Bestwina, 
-         Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bestwinie, 
-         Policja, sądy, prokuratura,  

      -         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie oraz Ośrodki  
                Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, 
      -         Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie, 

-         przedszkola, szkoły, placówki edukacyjne, 
-         ochrona zdrowia w gminie Bestwina 
-         organizacje pozarządowe z terenu Gminy, 
-         kościoły i związki wyznaniowe, 
-         społeczność lokalna, środowisko i osoby fizyczne,  
-         media lokalne 

 
Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
finansowane są z funduszy GPRPA oraz innych dostępnych zasobów finansowych. 
Program skierowany jest do: 

a. ofiar przemocy w rodzinie, w tym: 
- dzieci, 
- współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, 
- osób starszych 
- osób niepełnosprawnych   

      b.  sprawców przemocy w rodzinie 
      c.  świadków przemocy w rodzinie 
 

3. Strategia i metody działania 
 
W celu realizacji zadań określonych w art. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w Gminie Bestwina uruchamia się system 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oparty na: 



1) pracy Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy 

Domowej, 
2) pracy Koordynatora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

3) uruchomieniu Grupy Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

4) pracy Punktu Konsultacyjnego, 
5) uruchomieniu Programu korekcyjnego dla sprawców przemocy               w 

rodzinie, 

6) nawiązaniu ścisłej współpracy z różnymi instytucjami w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym  uwzględnieniem 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                        w Bestwinie, 

Lokalnego Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

Komendy Powiatowej Policji w Bielsku-Białej oraz Komisariatu w 

Czechowicach-Dziedzicach. 

 
Zakres zadań Gminnego Koordynatora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest 
następujący: 
 

• analiza wniosków składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe i wywiadów 
środowiskowych pod kątem informacji o przemocy domowej, 

• kierowanie i koordynowanie prac Interdyscyplinarnego Zespołu ds. 
Przeciwdziałania Przemocy Domowej, 

• przyjmowanie wszystkich wniosków dotyczących przemocy domowej i 
uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy wg 
ustalonego schematu, 

 
• tworzenie własnych dokumentów potwierdzających występowanie 

przemocy domowej, takich jak: notatki służbowe wynikające z 
obserwacji, rozmów z różnymi osobami, protokołów z rozmów z 
ofiarami przemocy domowej i członkami ich rodzin, 

• prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie – 
zgodnie z zapisami Niebieskiej Karty dotyczącej Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• prowadzenie dyżuru w Punkcie Interwencji Kryzysowej, a w trakcie tych 
dyżurów: udzielanie wsparcia ofiarom, kierowanie ofiar przemocy 
domowej do specjalistów, kierowanie i motywowanie do udziału ofiary w 
Grupie Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

• występowanie z wnioskami – jako oskarżyciel publiczny - do Prokuratury 
o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie o znęcanie się 
nad rodziną, 

• występowanie do Komisariatu Policji w Czechowicach-Dz. z wnioskiem 
o podjęcie działań interwencyjnych przez Dzielnicowego lub o podjęcie 
innych działań prewencyjnych, w sprawach, gdzie ujawniono zagrożenie 
przemocą w rodzinie, 

• odwoływanie się od decyzji prokuratora, jeżeli  zapadła decyzja o 
umorzeniu postępowania, a odwołanie jest zasadne. 

• motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do wzięcia udziału w 
kompleksowym programie korekcyjnym dla sprawców przemocy 
domowej, 



• inicjowanie podejmowania natychmiastowych interwencji 
powstrzymujących przemoc, poprzez działania Zespołu Interwencji 
Domowej, a także pomoc psychologiczna w procesie wiktymizacji ofiary, 

• monitorowanie prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, 

• zapewnienie – skierowanie na żądanie osoby dotkniętej przemocą 
bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar 
przemocy domowej, 

• prowadzenie całości dokumentacji w sprawach przemocy domowej, 
występowanie w charakterze świadka w sprawach o przestępstwo z art. 
207 kk., tj. o znęcanie się nad rodziną, w postępowaniu 
przygotowawczym i postępowaniu karnym przed sądem 
 

Ponieważ wszelkie formy przemocy mają niezwykle niszczący wpływ na dorosłych i dzieci, 
zjawisko to nabrało statusu problemu społecznego, dlatego potrzeba jest współpracy służb, 
instytucji i organizacji pozarządowych w Zespołach Interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu 
temu zjawisku. 
 
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołani zostają: 
 

- Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds.  
  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
- przedstawiciel Urzędu Gminy, 
- przedstawiciel Rady Gminy,  
- przedstawiciel Policji, 
- przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania  
  Problemów Alkoholowych, 
- przedstawiciel Pedagogów Szkolnych, 
- przedstawiciel Kuratora Sądowego, 
- przedstawiciel Służby Zdrowia, 
- przedstawiciel Akcji Katolickiej 

 
Imienny skład Zespołu określi Wójt Gminy w stosownym Zarządzeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Cele w Programie 
 

Cel I:   

 

Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości 

społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem 

przemocy. 

 
Adresaci: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, społeczność lokalna 
 
 

Nr Zadanie Działanie 
Realizator  

lub koordynator 

1. Edukacja dzieci i młodzieży  
w zakresie psychologii 
konfliktów, sposobów radzenia 
sobie ze stresem i agresją swoja 
oraz rówieśników, zajęcia 
pozaszkolne 

1.1.prowadzenie zajęć 
wychowawczych oraz 
zajęć informacyjno-
edukacyjnych 

1.2.  wspieranie różnych 
form spędzania czasu 
wolnego sprzyjających 

zachowaniom 
nieagresywnym 

1.3.  opracowywanie i 
realizacja 
innowacyjnych 
programów szkolnych 
w zakresie profilaktyki 
i prewencji przemocy 

Pedagodzy szkolni, 

Nauczyciele i 
Wychowawcy 

Pedagodzy szkolni, 

Wychowawcy Świetlic 
Środowiskowych 

 

Wychowawcy i 
Trenerzy w 
Klubach 
sportowych i 
drużynach 
młodzieżowych 
OSP 
 

2. Edukacja przedmałżeńska  
i rodzinna (dla rodziców i 
dzieci oraz innych członków 
rodziny) 

2.1.poradnictwo w zakresie 
radzenia sobie ze 
stresem, agresją 
konfliktem – 
indywidualne i grupowe  

Punkt Konsultacyjny 
GKRPA 

Organizacje 
pozarządowe, kościoły  
i związki wyznaniowe. 

3.  Wspieranie rozwoju i 
zwiększanie dostępności do 
nieagresywnych sposobów 
rozwiązywania konfliktów 
społecznych  
i rodzinnych, w tym również  
w środowisku osoby 
niepełnosprawnej 

3.1.promowanie mediacji,  
w tym mediacji 
rodzinnych 

3.2.warsztaty 
wychowawcze 
dotyczące 
nieagresywnego 
rozwiązywania 
konfliktów 

GKRPA, GOPS 

Organizacje 

pozarządowe, kościoły 

związki wyznaniowe  

 Mediatorzy 
indywidualni 

 Policja, sądy, 
prokuratury 

 Szkoły i placówki 
edukacyjne. 



4. Promowanie Systemu, w tym 
możliwości otrzymania pomocy 
przez ofiary i sprawców 
przemocy 

4.1.wydanie informatora  
 

GKRPA, CKSiR 

5. Promowanie nieagresywnych 
zachowań w mediach (prasa, 
Internet) oraz ograniczające 
promowanie zachowań 
nieagresywnych 

5.1.współpraca z mediami 

5.2.kampanie informacyjne 

5.3.promowanie zadań 
realizowanych w ramach 
Systemu 

 Koordynator i wszyscy 
realizatorzy Systemu 

  CKSiR 

 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu I: 

-       liczba zrealizowanych godzin edukacyjnych, 

-       liczba dzieci objętych edukacją, 

-       liczba rodzin objętych działaniami wspierającymi i edukacyjnymi, 

-       liczba osób dorosłych objętych poradnictwem (liczba porad), 

      -      wskaźnik z badań ankietowych lub innych badań o charakterze 
socjologicznych       

             pozwalających na ocenę stopnia świadomości społecznej. 

Cel II: Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania 

przemocy w rodzinie. 

 
Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie przemocy. 
 
 

Nr Zadanie Działanie 
Realizator  

lub koordynator 

1. Udzielanie pomocy i wsparcia 
osobom dotkniętym przemocą  
i pozostającym w rodzinie,  
w dotychczasowym miejscu 
zamieszkania lub pobytu 

1.1.poradnictwo medyczne, 
psychologiczne, 
pedagogiczne, rodzinne, 
prawne, socjalne 

1.2.praca socjalna 

1.3.aktywizacja zawodowa 

1.4.interwencja kryzysowa 

1.5.grupy wsparcia 

1.6.telefon zaufania dla osób 
dotkniętych przemocą 

1.7.promocja i realizacja 
systemu „Niebieskiej karty”  i 
„Niebieskiej linii” 

Punkt Konsultacyjny 
GKRPA      

Gminny 
OśrodekPomocy 
Społecznej  

Organizacje 
pozarządowe, 
kościoły i 
związki 
wyznaniowe  

Policja, sądy, 
prokuratury. 



2. Ochrona przed dalszym 
krzywdzeniem przez sprawcę 

2.1.odseparowanie  sprawcy 
przemocy od ofiary 

2.2.zakaz kontaktowania się  
z osobą pokrzywdzoną 

 Policja, sądy, 
prokuratury. 

3.  Udzielanie pomocy i wsparcia 
osobom dotkniętym przemocą  
i zmuszonym do opuszczenia 
dotychczasowego miejsca 
zamieszkania, pobytu lub 
rodziny 

3.1.udzielanie bezpiecznego 
schronienia osobom 
dorosłym lub rodzinom 
dotkniętym przemocą 

3.2.udzielanie bezpiecznego 
schronienia dzieciom – 
ofiarom przemocy 
(rodzicielstwo zastępcze 
lub specjalistyczny hostel) 

3.3.pomoc socjalna osobom 
dotkniętym przemocą 

LOW Bielsko-Biała 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w 
B-B. 

Organizacje 
pozarządowe, 
kościoły i 
związki 
wyznaniowe 

Policja, sądy, 
prokuratury. 

4. Działania realizowane w 
ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Wszystkie zadania z katalogu 
zadań wymienionych w 
GPPiRPA, które wiążą się z 
przeciwdziałaniem przemocy 
u osób uzależnionych lub 
współuzależnionych 

 Realizatorzy zadań 
GPPiRPA, 
Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

 oraz organizacje 
pozarządowe, 
kościoły  
i związki 
wyznaniowe. 

  
 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu II: 

-        liczba porad udzielonych osobom dotkniętym przemocą, 

-         liczba osób objętych poradnictwem oraz pomocą i wsparciem, 

-        liczba interwencji kryzysowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cel III:   Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie. 

 

Adresaci: sprawcy przemocy. 

 

Nr Zadanie Działanie 
Realizator  

lub koordynator 

1. Działania korekcyjno-
edukacyjne, w tym działania 
Punktu Konsultacyjnego 

1.1.poradnictwo 
psychologiczne, 
pedagogiczne, rodzinne, 
socjalne 

1.2.grupy korekcyjne 

1.3.programy w zakresie 
radzenia sobie ze 
stresem, agresją 
konfliktem – 
indywidualne i grupowe 

 

GOPS w Bestwinie 

Punkt Konsultacyjny 
GKRPA 

PLU, MOTU w 
Bielsku-Białej 

 Organizacje 
pozarządowe, 
kościoły  
i związki 
wyznaniowe  

 Policja, sądy, 
prokuratury. 

2.  Działania realizowane w 
ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Wszystkie zadania z 
katalogu zadań 
wymienionych w 
GPPiRPA, które wiążą się z 
przeciwdziałaniem 
przemocy u osób 
uzależnionych lub 
współuzależnionych 

 Realizatorzy zadań 
GPPiRPA, w tym 
GOPS i Świetlice 
Środowiskowe oraz 
organizacje 
pozarządowe, kościoły  
i związki wyznaniowe. 

 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu III: 

-        liczba sprawców objętych działaniami, 

-        liczba ponownych incydentów stosowania przemocy wśród sprawców 
objętych działaniami. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Cel IV:  Poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do 

przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej 

rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.  

Adresaci: wszystkie instytucje, organizacje, służby i środowiska włączone do Systemu. 

 

Nr Zadanie Działanie 
Realizator  

lub koordynator 

1. Oddziaływania na osoby 
zajmujące się zawodowo lub 
społecznie, pośrednio lub 
bezpośrednio, przemocą w 
rodzinie, w tym organizacje 
pozarządowe 

1.1.poradnictwo 
psychologiczne, 
pedagogiczne, rodzinne, 
socjalne,  
w tym superwizja 

1.2.szkolenia z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

 

 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Bestwinie 

Punkt Konsultacyjny 
GKRPA 

Organizacje 
pozarządowe, 
kościoły  
i związki 
wyznaniowe 

ROPS Katowice, 
Śląskie Forum 
Uzależnień, 
Stowarzyszenie 
„Niebieska Linia”, 
Instytut Psychologii 
Zdrowia, PARPA  

2. Oddziaływanie na społeczności 
lokalne w celu włączenia jej w 
system monitorowania zjawisk 
związanych z występowaniem 
przemocy 

2.1.dyżury informacyjno-
interwencyjne w GOPS 
i Punkcie 
Konsultacyjnym 

2.2.wywiady środowiskowe 
w społecznościach 
szczególnie 
zagrożonych przemocą 

GOPS, GKRPA, Służba 
Zdrowia, Policja 
(dzielnicowi) 

Społeczność lokalna z 
wykorzystaniem 
istniejącej 
infrastruktury 
(parafie, apteki, 
kluby, domy 
kultury, etc.). 

3.  Zbieranie i analiza informacji 
dotyczących zjawisk 
sprzyjających występowaniu 
przemocy oraz rejestracja 
faktów przemocy 

3.1 Ewidencja przypadków 
występowania przemocy 
wobec dzieci, młodzieży 
i dorosłych 

3.2. wymiana informacji na 
temat przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i 
funkcjonowania 
Systemu, 
wypracowywanie i 

GKRPA, GOPS, Służba 
Zdrowia, 
Dzielnicowi 

Koordynator i wszyscy 
realizatorzy Systemu 

Wychowawcy Świetlic 
Środowiskowych, 
Pedagodzy szkolni 

Organizacje 



monitorowanie procedur 
postępowania 

3.3.opracowywanie 
rocznego raportu na 
temat występowania 
zjawiska przemocy w 
rodzinie oraz  
podejmowanych działań 
– raport ten będzie 
narzędziem do 
ewaluacji Systemu 

pozarządowe, 
szkoły, placówki 
edukacyjne, 
świetlice dla dzieci i 
młodzieży 

Koordynator Programu 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

  

5.  Sposób monitorowania i sprawozdawczości   
 
Każdy z realizatorów Programu jest odpowiedzialny za bieżące monitorowanie realizowanych 
działań oraz dokonywanie  jeden raz w roku analizy jakościowej i ilościowej realizacji zadań i 
przekazanie informacji do Koordynatora Programu. 
Koordynator Programu będzie składał jeden raz w roku sprawozdanie Wójtowi i Radzie 
Gminy. 
Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o wskaźniki osiągnięcia 
poszczególnych celów. 
Szczegółowa prezentacja danych odbywać się będzie na spotkaniach Zespołu 
Interdyscyplinarnego i będą podstawą do podejmowania działań doskonalących w Programie. 
 
Podsumowanie: 

Zgodnie z założonymi Celami w Programie należy pamiętać, że wsparcie udzielane przez 
osoby pomagające, to nie tylko pomoc psychologiczna, socjalna, czy pomoc prawna, lecz to  
także edukacja o zjawisku przemocy, informowanie o przysługujących prawach, o tym że 
przemoc jest przestępstwem, o możliwościach i miejscach gdzie można otrzymać pomoc. To 
wreszcie wysłuchanie, okazanie akceptacji, ciepła i zrozumienia, bez osądzania i 
bagatelizowania problemu. 
Pomaganie to zasada małych kroków, po to aby ofiara przemocy umiała sobie z tym 
problemem radzić sama, mając jedynie wsparcie osoby pomagającej. 
 
 


