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    Zał�cznik do uchwały Nr XXIII/200/2008 z dnia 16.07.2008 Rady Miasta Sandomierza  

 

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008  
 
 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okre�la lokaln� strategi� na 
rok 2008 w zakresie minimalizacji zjawiska jakim jest przemoc w rodzinie poprzez 
opracowanie i realizacj� współpracy pomi�dzy organizacjami i stowarzyszeniami, 
zwi�zkami wyznaniowymi, których zadania statutowe koncentruj� si� wokół 
przemocy w rodzinie.  
Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie koreluje z zadaniami wynikaj�cymi ze 
Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych, a tak�e Gminnym Programem 
Profilaktyki Uzale�nie� i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla gminy 
Sandomierz na rok 2008.  
 
I. PODSTAWA PRAWNA 
 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady post�powania 
wobec osób dotkni�tych przemoc� w rodzinie oraz zasady post�powania wobec 
osób stosuj�cych przemoc w rodzinie okre�la ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Program działa na podstawie: 

- ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;  
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; 
- kodeks karny i kodeks post�powania karnego; 
- kodeks rodzinny i opieku�czy; 

 
II. ADRESACI PROGRAMU 
 
Program przeznaczony jest dla mieszka�ców gminy Sandomierz, a w szczególno�ci 
jest skierowany do :  

a) ofiar przemocy w rodzinie, w tym: 
- dzieci 
- współmał�onków lub partnerów w zwi�zkach nieformalnych; 
- osób starszych; 
- osób niepełnosprawnych. 
b) sprawców przemocy w rodzinie; 
c) �wiadków przemocy w rodzinie. 

 
III. GŁÓWNE CELE PROGRAMU 
 
Celem głównym programu jest tworzenie warunków do bardziej skutecznego 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególno�ci obejmuje nast�puj�ce 
zadania: 
 
1. diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie; 
2. podnoszenie �wiadomo�ci i wra�liwo�ci wobec przemocy w rodzinie w tym 
prowadzenie działalno�ci informacyjnej i edukacyjnej zmierzaj�cej do zapobiegania 
powstawaniu zjawiska przemocy w rodzinie;  
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3. szkolenie słu�b zajmuj�cych si� przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;  
4. ustalenie zasad i realizacja współpracy instytucji i stowarzysze� maj�cych na celu 
zmniejszenie rozmiarów problemów ju� wyst�puj�cych, tworzenie warunków do 
zdrowego, bezpiecznego stylu �ycia.  
 

IV. OPIS REALIZACJI CELÓW PROGRAMU  

1) Diagnoz� zjawiska przemocy w rodzinie przeprowadzono dla potrzeb przyj�cia 
Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz 
na lata 2007-2013. 
 Zjawisko przemocy wymaga dalszego monitoringu poprzez:  

- zebranie szczegółowych wiadomo�ci na temat rozmiaru zjawiska 
przemocy w rodzinie na terenie gminy Sandomierz; 

- badanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników „pierwszego 
kontaktu”, a w szczególno�ci pracowników Punktu Interwencji 
Kryzysowej.  

Uaktualnianie diagnozy zjawiska przemocy przeprowadzi O�rodek Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu na podstawie interwencji podejmowanych w Punkcie 
Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu oraz diagnozy �rodowisk dzieci 
ucz�szczaj�cych na zaj�cia w �wietlicach socjoterapeutycznych. 
 
2) Podnoszenie poziomu �wiadomo�ci i wra�liwo�ci społecznej wobec przemocy 
w rodzinie, w tym prowadzenie działalno�ci informacyjnej i edukacyjnej zmierzaj�cej 
do zapobiegania powstawaniu zjawiska przemocy w rodzinie, w tym : 
 
a) przeprowadzenie kampanii społecznych pi�tnuj�cych przemoc w rodzinie oraz 

propaguj�cych pozytywne postawy w stosunkach mi�dzyludzkich; 
b) pogadanki i zaj�cia specjalistyczne dla dzieci i młodzie�y w zakresie �wiadomo�ci 

istnienia przemocy w rodzinie realizowane w placówkach opieku�czo 
wychowawczych ( �wietlice socjoterapeutyczne); 

c) inicjowanie powstawania grup wsparcia dla rodzin zagro�onych przemoc� oraz 
rodzin, w których przemoc zdiagnozowano. 

Rozbudowanie działalno�ci informacyjnej i edukacyjnej ma na celu zapobieganie 
powstawaniu zjawiska przemocy poprzez :  

a) organizowanie programów profilaktycznych realizowanych w �wietlicach 
socjoterapeutycznych, 

b) podejmowanie działa� o charakterze edukacyjnym przeznaczonych 
dla rodziców, których celem jest przygotowanie rodziców 
do wychowania dzieci bez przemocy, 

c) tworzenie warunków do bezpiecznego sp�dzania czasu,  
d) systematyczne prowadzenie edukacji społeczno�ci lokalnej na tematy 

zwi�zane z przemoc� oraz organizowanie kampanii edukacyjnych 
z wykorzystaniem ulotek i materiałów. 

Podnoszenie �wiadomo�ci i wra�liwo�ci społecznej przeprowadzi Zespół 
Interdyscyplinarny, o którym mowa w pkt 4, �wietlice socjoterapeutyczne, pedagodzy 
szkolni, pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej, Policja i inne organizacje, zwi�zki 
wyznaniowe, instytucje działaj�ce na rzecz ofiar przemocy. 
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3) Szkolenie słu�b zajmuj�cych si� przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: 
- przygotowanie pakietów szkoleniowych i przeszkolenie w zakresie 

przyczyn i skutków przemocy w rodzinie dla pracowników „ pierwszego 
kontaktu” a w szczególno�ci pracowników Punktu Interwencji 
Kryzysowej, �wietlic socjoterapeutycznych, policji, nauczycieli 
i pedagogów szkolnych realizowanych w ramach samokształcenia 
kierowanego, udziału w szkoleniach zewn�trznych i organizowanie 
szkole� przedstawicieli ró�nych instytucji i organizacji.  

 
4) Ustalenie zasad i realizacja współpracy instytucji i stowarzysze� maj�cych na celu 
zmniejszenie rozmiarów problemów ju� wyst�puj�cych, tworzenie warunków do 
zdrowego, bezpiecznego stylu �ycia.  
 
1. W celu realizacji powy�szego zadania powołuje si� Zespół Interdyscyplinarny 
w składzie pracownicy O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu- koordynator, 
pracownicy socjalni, specjali�ci zatrudnieni w OPS oraz przedstawiciele: 

a) Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu; 
b) S�du Rejonowego w Sandomierzu;. 
c) Poradni Terapii Uzale�nie� w Sandomierzu; 
d) Gminnej Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych  

w Sandomierzu; 
e) przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjalnych;  
f) Stra�y Miejskiej w Sandomierzu; 
g) Caritas Diecezji Sandomierskiej; 
h) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu; 
i) Komisji Praworz�dno�ci  Rady  Miasta Sandomierza.  

 2. Priorytetow� spraw� Zespołu jest reagowanie na sygnały przemocy i krzywdzeniu 
dzieci. Zespół ma kompetencje do podejmowania interwencji w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach ochrony osób doznaj�cych 
przemocy. 

 3. Do realizacji zada� wynikaj�cych z wła�ciwych ustaw, a w szczególno�ci art. 6 
ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, członkowie Zespołu 
upowa�nieni s� do podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej 
w �rodowisku i uruchamiania procedur maj�cych na celu powstrzymanie przemocy. 
 
4. Prac� Zespołu kieruje Koordynator wybierany przez Dyrektora O�rodka Pomocy 
Społecznej.   
 
5. Do zada� Koordynatora Zespołu nale�y w szczególno�ci: 
a) Kierowanie i koordynowanie prac Zespołu ; 
b) Gromadzenie dokumentacji z posiedze� ( wnioski, protokoły, sprawozdania); 
c) Przyjmowanie wniosków dotycz�cych przemocy domowej ( w tym tak�e 

Niebieskich Kart) i uruchomienie procedur maj�cych na celu powstrzymanie 
przemocy; 

d) Wspólnie z dzielnicowym podejmowanie działa� interwencyjnych lub innych 
działa� prewencyjnych, w sprawach gdzie ujawniono zagro�enie przemoc� 
w rodzinie; 

e) Inicjowanie podejmowania natychmiastowych interwencji powstrzymuj�cych 
przemoc, poprzez działania Zespołu; 
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f) Monitorowanie prowadzonych działa� w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie; 

g) Nadzór nad dokumentacj� Zespołu.  
 

6. Do zada� Zespołu nale�e� b�dzie w szczególno�ci: 
a) Kompleksowe zajmowanie si� rodzinami, w których dochodzi do przemocy; 
b) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej w �rodowisku 

i uruchamiania procedur maj�cych na celu jej powstrzymanie; 
c) Opracowanie adekwatnych strategii post�powania w przypadku rozpoznawania 

i zgłoszenia przemocy domowej; 
d) Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyci��eniu problemów poprzez 

odtworzenie lub wzmocnienie jej funkcji; 
e) Pomoc w ustaleniu diagnozy rodziny oraz okre�lenia długofalowego planu pracy 

socjalnej i przygotowania do zawarcia porozumienia z rodzin�; 
f) Monitorowanie sytuacji rodzin a w szczególno�ci organizowanie współpracy 

słu�b; 
g) Zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie; 
h) Inicjowanie działa� zmierzaj�cych do podniesienia kwalifikacji osób maj�cych 

w swej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy 

7. Zespół pracuje w trybie posiedze� zwoływanych zgodnie z zaistniałymi potrzebami 
nie rzadziej jednak ni� raz na kwartał, ostatniego dnia roboczego danego kwartału. 
Posiedzenia zwołuje Koordynator na wniosek członków Zespołu oraz pracowników 
O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
 
8. Z posiedzenia Zespołu sporz�dzany jest protokół oraz prowadzona jest 
dokumentacja dotycz�ca poszczególnych spraw: 

1) Wniosek o zorganizowanie posiedzenia Zespołu  
2) Notatki z monitorowania sytuacji rodziny 
3) Uwagi Zespołu 
4) Analiza sytuacji i plan dalszych działa� 
5) Niebieska Karta 
  

 
V. CZAS REALIZACJI PROGRAMU 
 
Zakłada si�, �e I etap Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy b�dzie 
realizowany w roku 2008, na lata nast�pne ochrona ofiar przemocy w rodzinie 
zostanie uj�ta w Gminnym Programie Profilaktyki Uzale�nie� i Przeciwdziałania 
Przemocy w rodzinie dla gminy Sandomierz.  
 
VI. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 
 
1. Zmiana postaw społecze�stwa wobec przemocy w rodzinie;  
2. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagaj�cych ofiarom i sprawcom przemocy 

w rodzinie, w tym zwi�kszenie ilo�ci osób posiadaj�cych wiedz� i kompetencje 
potrzebne do skutecznego działania w zakresie likwidowania zjawiska przemocy 
w rodzinie poprzez podejmowanie działa� w ramach systemu pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie („Niebieska Karta”) w ka�dym przypadku wyst�pienia 
przemocy w rodzinie, prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, zapewnienie 
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wykwalifikowanej kadry w zakresie zagadnie� zwi�zanych z przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie.  

3. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie; 
4. Spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane s� wielokrotnie. 
 
VII.  SPOSÓB MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZO�CI 
 
Monitorowanie realizacji programu jest zadaniem realizowanym przez powołany 
Zespół Interdyscyplinarny w oparciu o dane przekazane przez przedstawicieli 
Zespołu Koordynatorowi w terminie do 31 stycznia nast�pnego roku.   


