
 
 

Uchwała Nr XLVI/276/2013 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia  13 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata 2014 – 2017. 

 
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, 
co następuje: 
 
 § 1. Uchwala się Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie w Gminie Ostróda na lata 2014 – 2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 
Andrzej Wiczkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1  
 do uchwały Nr XLVI/276/2013 

         Rady Gminy Ostróda 
         Z dnia 13 grudnia 2013r.  
 

PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 
PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE OSTRÓDA NA  LATA  2014 – 2017 

 
I. WSTĘP  

 
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym osobowość, system 
wartości i styl życia. 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 wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, 
a zachowania poszczególnych jej członków stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i 
moralnymi. Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Na terenie 
gminy Ostróda przemoc w rodzinie występuje najczęściej w rodzinach najuboższych i  jest zazwyczaj 
powiązana z nadużywaniem alkoholu, niskimi dochodami, a także niską świadomością społeczną. 
W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony jej ofiar, zmniejszenia skali 
zjawiska przemocy oraz pogłębiania społecznej świadomości tworzy się Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata 2014-2017, 
zwany dalej Programem. 
 

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 
Program służy realizacji zadań własnych gminy wynikających z: 
 

1) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, 
poz. 1493 z późn. zm.), 
 

2) ustawy z dnia 26 października 1982r. w wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.),  

 
3) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.), 

 
4) Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do obowiązków gminy należy w 
szczególności : 
 

1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
 

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
 

3) opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 
 

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 
 

5) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 
 

 
III. ADRESACI PROGRAMU 

 
Program jest skierowany do mieszkańców Gminy Ostróda, w szczególności do tych, którzy są uwikłani 
w przemoc jako ofiara, sprawca przemocy lub świadek przemocy. 

 
IV. WYKONAWCY PROGRAMU 

 



Podmioty funkcjonujące na terenie gminy Ostróda, świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie to, w szczególności: 

 
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie (m.in. Zespół Interdyscyplinarny),  

 
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 
3) Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie, 

 
4) gminne placówki szkolne, 

 
5) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS Centrum Psychiatryczno - Odwykowe w 

Kajkowie. 

 
Podmioty współpracujące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie: 
 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 
 
2) Sąd Rejonowy w Ostródzie, 

 
3) Poradnia Leczenia Uzależnień w Ostródzie,  

 
4) Kuratorzy zawodowi i społeczni, 

 
5) Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy zatrudnieni w placówkach oświatowych,  

 
6) Lekarze i pielęgniarki,  

 
7) Pracownicy socjalni,  

 
8) Policja,  

 
9) Pracownicy Urzędu Gminy Ostróda, 

 
10)  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostródzie, 

 
11) Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

 
V. ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU 

 
Cel realizacji programu: 
 

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 
 
2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy, 

 
3) rozwijanie i usprawnianie interdyscyplinarnego systemu interwencji i wsparcia rodziny 

dotkniętej przemocą poprzez podniesienie skuteczności interwencji wobec problemu 
przemocy. 

 
Cel pośredni programu: 
 

1) rozwój specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc, 
 

2) wzrost ilości przeszkolonych osób z zakresu udzielania pomocy rodzinom, w których 
występuje zjawisko przemocy, 
 

3) spadek liczby sprawców przemocy, a także rodzin, w których interwencje podejmowane są 
wielokrotnie, 



 
4) zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy – podniesienie poziomu wiedzy, 

rozwijanie empatii, odpowiedzialności i kompetencji społecznych wobec problemu przemocy, 
 

5) stała edukacja środowiska  lokalnego poprzez: ulotki, broszury. 
 
Strategiczne metody działania: 
 

1) zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie, 
  

2) ochrona ofiar przemocy w rodzinie poprzez wsparcie: medyczne, prawne, socjalne i 
psychologiczne, 
 

3) budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, 
 

4) zamieszczenie na tablicach informacji o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy, 
 

5) systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup zawodowych 
realizujących zadania z zakresu przemocy w rodzinie,  
 

6) systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie. 
 

VI. PODSTAWOWE ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU 
    
ZADANIE 1 
 
Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
Sposób realizacji: 
 

1) systematyczna edukacja środowiska lokalnego w zakresie przemocy w rodzinie: 
 
- rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych, 

 
- udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 
- rozpowszechnianie broszur, ulotek dotyczących zjawiska przemocy, 
 
- umieszczenie na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 

informacji o lokalnym systemie wsparcia osób dotkniętych przemocą, 
                  

2) systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup zawodowych 
stykających się z problematyką przemocy w rodzinie poprzez udział w specjalistycznych 
szkoleniach oraz organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych możliwością podniesienia 
kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
 

3) wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi i placówkami, uczestniczenie w 
konferencjach, naradach i seminariach.   

      
ZADANIE 2 
 
Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przemocy w rodzinie. 
Sposób realizacji:   
 

1) prowadzenie działań na rzecz dzieci i rodzin z problemem przemocy w rodzinie przez 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, 

 
2) współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w zakresie udzielania 

specjalistycznej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. 
 



ZADANIE 3 
Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
 
Sposób realizacji: 
 

1) budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie poprzez  udzielanie 
profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

 
2) wdrażanie procedury „ Niebieska Karta” poprzez: 

 organizowanie cyklicznych szkoleń, narad, konferencji  z zakresu procedury „Niebieska 
karta” i zjawiska przemocy w rodzinie, 
 

 przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących 
infrastruktury placówek pomocowych ( informatory, ulotki, plakaty), 

 

 prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie „ Niebieskiej karty”, 
 

3) prowadzenie działań terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie przy współpracy innych 
organizacji i instytucji,  

 
4) opracowanie i udostępnianie materiałów informacyjnych o instytucjach udzielających pomocy 

w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie, 
 

5) wspomaganie działalności instytucji, kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszeń oraz 
osób fizycznych realizujących zadania w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,  
 

6)  tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania czasu, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży poprzez programy profilaktyczne. 

 
VII. REALIZACJA PROGRAMU  

  
Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie. 
Za realizację poszczególnych zadań odpowiedzialne są instytucje i organizacje wchodzące w skład 
Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy, w tym głównie członkowie Zespołu 
Interdyscyplinarnego, którego skład zarządzeniem określa Wójt Gminy Ostróda.   
 

VIII. BUDŻET PROGRAMU 
Program finansowany jest ze środków na realizację zadań własnych gminy, pozostających w 
dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz ze środków pozostających w 
dyspozycji Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, tj. z wpływów z 
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 

IX. EWALUACJA 
Program ewaluowany będzie poprzez sprawozdawczość dokonywaną w ramach wszystkich 
elementów systemu. 
Podstawowymi danymi służącymi do ewaluacji programu będą: 
 

 liczba „Niebieskich Kart”, które wpłynęły do Zespołu Interdyscyplinarnego,  
 

 liczba grup roboczych powołanych w ramach realizacji procedury „ Niebieskiej Karty”,  
 

 liczba udzielonych porad, konsultacji, ilość osób, które wzięły udział w Programie dla 
sprawców przemocy,     
 

  ilość i rodzaj przeprowadzonych działań profilaktycznych. 
 

X. CZAS REALIZACJI PROGRAMU  
 
Program realizowany będzie w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2017r. 


