
UCHWAŁA NR LVII/751/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 r.

Na podstawieart.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. 2017 poz 1875 z późn. zm.) art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 poz. 1390) w związku z Uchwałą NR XXI/204/2016 Rady Miasta 
Sandomierz z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020  z późn .zm., Rada 
Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. 

Przedkłada się sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017r.

§ 2. 

Sprawozdanie o którym  mowa w §1 stanowi   załącznik  do uchwały.

§ 3. 

Sprawozdanie roczne przedstawia się Radzie Miasta w Sandomierzu.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady  
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2017. 

 

Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 

poz. 1390), zobowiązano gminy w zakresie ich zadań własnych, do opracowania i realizacji gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  i ochrony ofiar przemocy w rodzinie (art. 6 ust. 2 

pkt 1). 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, przyjęty Uchwałą Nr XXI/204/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016 r. 

z późniejszymi zmianami planowany jest do realizacji w latach 016-2020. Monitorowanie realizacji 

programu jest zadaniem realizowanym przez powołany Zespół Interdyscyplinarny. Sprawozdania 

z realizacji programu podmioty zaangażowane składają do 31 stycznia każdego roku 

do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Następnie w terminie do 31 marca każdego roku 

sprawozdanie z realizacji programu za poprzedni rok kalendarzowy, Zespół Interdyscyplinarny 

przedkłada do Rady Miasta Sandomierza. Nadrzędnym celem Programu jest dobro i bezpieczeństwo 

rodziny, w szczególności ochrona osób niesamodzielnych, w tym dzieci przed przemocą w rodzinie. 

Aby ten cel osiągnąć konieczne są interdyscyplinarne działania służb i podmiotów realizujących  

zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar przemocy. Zapewnić to mają 

działania zaplanowane do realizacji na lata 2016-2020 w ramach niniejszego planu. Program 

realizowany jest w oparciu o cele szczegółowe: 

1) Poszerzanie wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Uwrażliwienie lokalnej społeczności na problematykę krzywdzenia słabszych, 

2) Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom, rodzinom dotkniętym przemocą, 

3) Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się pomocą osobom, rodzinom dotkniętym 

przemocą, 

4) Intensyfikacja współpracy między instytucjami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie  z dnia 29 lipca  2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, przez przemoc w rodzinie należy rozumieć 

„jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działania lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 

osobiste osób wymienionych w pkt 1, 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”.   

W każdej gminie powinien powstać i funkcjonować zespół interdyscyplinarny 

ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie, powołany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Takie zalecenia zostały wprowadzone przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

z dnia 29 lipca 2005 r. 

W związku z powyższym,  Uchwałą Nr LIV/466/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

 3 listopada 2010 roku, na terenie Gminy Sandomierz powołano w 2011 roku Zespół 

Interdyscyplinarny, który jest elementem  stworzonego przez gminę systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego  wykonują zadania w ramach 

obowiązków służbowych lub zawodowych w oparciu o porozumienia zawarte między burmistrzem, 

a podmiotami których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Załącznik do Uchwały Nr LVII/751/2018

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 kwietnia 2018 r.
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Zarządzeniem nr SO.8120.10.1.2015 Burmistrza Sandomierza z dnia 13.02.2015 roku, powołano 

na II Kadencję Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sandomierz. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu 

zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Aktualny skład zespołu określa Zarządzenie 

nr 258/2017/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.11.2017r. Zespół Interdyscyplinarny 

to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz 

możliwości wynikające z działalności instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę 

i skoordynowane działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy i zwiększenie świadomości 

z zakresu zjawiska przemocy.  

Przepis art. 9a ust. 3 i 4, wspomnianej ustawy wskazuje podmioty, których przedstawiciele 

wchodzą w skład zespołu tj. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji 

pozarządowych, a także kuratorzy sądowi. W skład zespołu mogą wchodzić również: prokuratorzy 

i przedstawiciele podmiotów innych niż określone w art. 9a ust. 3 ustawy, działający na  rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze 

w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 

w indywidualnych przypadkach. Członkowie grup roboczych w zakresie rozpatrywania 

indywidualnych spraw podczas posiedzeń, wykonywać mogą następujące czynności : 

- udzielać pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

- podejmować działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, stosowana jest 

przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań, 

- zapraszać osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą rodzinie, na 

spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, 

- opracowywać indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych. 

Indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez tę osobę w celu 

poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny. Członkowie grup roboczych rozstrzygają 

również o  braku zasadności podejmowanych działań. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do 

zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Członkowie 

zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą 

przetwarzań dane osób dotkniętym przemocą w rodzinie  i osób stosujących przemoc w rodzinie, 

dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń 

wydawanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, bez zgody  i wiedzy osób, których dane 

te dotyczą. 

W 2017r odbyły się  4 Posiedzenia wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

w trakcie których m.in.: 

- omawiano sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 

Roboczych;  

- przedstawiono sprawozdania, raporty dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie; 

- wymieniano informacje o działaniach zrealizowanych i planowanych do zrealizowania w ramach 

przeciwdziałania przemocy; 

- ustalano tematykę szkoleń; 

- podnoszono swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zjawiska przemocy. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie oraz 

podjęcia działań pomocowych w indywidualnych przypadkach odbywały się grupy robocze. 

Na posiedzenia  grup roboczych zapraszane były osoby wskazane jako doznające przemocy i sprawcy 

przemocy. Członkowie rodziny co do których istniało podejrzenie, że są sprawcami przemocy byli 

informowani o konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich, przeprowadzano z nimi 

rozmowy motywujące do zmiany zachowania. W trakcie posiedzeń grup roboczych wypełniano 

formularze Niebieskich Kart część C oraz część D. Dokonywana była również ocena sytuacji 

w rodzinach  i opracowywano plany pomocy. W celu ustalenia aktualnej sytuacji w rodzinach gdzie 
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prowadzona była  procedura Niebieskiej Karty raz w miesiącu odbywały się spotkania grup 

roboczych. Przewodniczący Zespołu złożył 8 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu 

w związku  z  podejrzeniem  popełnienia przestępstwa. Pracownicy socjalni skierowali 19 wniosków 

do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na przymusowe 

leczenie odwykowe oraz 7 wniosków do Sądu Rejonowego w Sandomierzu III Wydział Rodzinny 

i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną.   

 

 Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom, rodzinom dotkniętym przemocą 

Oprócz prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty” oraz zawiadamiania prokuratury 

lub policji o stwierdzonych przypadkach przemocy w rodzinie, celem zapewnienia jak najlepszego 

wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą, zapewniono możliwość udzielania bezpłatnych porad 

w ramach dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Porady z przedmiotowych dziedzin udzielane 

były przez specjalistów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej, który działa w strukturach 

Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2017 r. w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 

219 porad w tym:  

• liczba porad udzielonych osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym – 30 

• liczba porad udzielonych ofiarom przemocy -19 

• liczba porad udzielonych osobom z problemami rodzinnymi - 62 

• liczba innych porad – 108 

 

W ramach realizacji zadania publicznego w Punkcie Edukacyjno- konsultacyjnym w 2017r/ pod 

patronatem PCK/ odbywały się dyżury specjalistów (psycholog ,prawnik, terapeuta uzależnień) które 

polegały a świadczeniu konsultacji i doradztwa osobom w trudnej sytuacji w momencie zaistnienia 

problemu. Łącznie podczas 348 godzin dyżurów w ciągu roku udzielono 251 porad w tym: 

• Osobom uzależnionym od alkoholu -87 

• Osobom współuzależnionym -41 

• Osobom uzależnionym od narkotyków -5 

• Inne uzależnienia ( leki, hazard)-14 

• W zakresie przemocy w rodzinie-22 

• Porady prawne 46 

• Inne- problemy małżeńskie , wychowawcze, kryzysy życiowe-36 

 

Poszerzanie wiedzy  i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie. Uwrażliwienie lokalnej społeczności na problematykę krzywdzenia słabszych 

W ramach powyższego celu w 2017 roku Urząd Miejski wraz z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowym organizował VI Przegląd Spektakli  Profilaktycznych 

dla dzieci z sandomierskich szkół podstawowych oraz gimnazjów. Tematyka przeglądu miała 

uwrażliwiać odbiorców m.in. na problemy związane z przemocą w rodzinie oraz wykluczeniem. 

W okresie sprawozdawczym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu był 

współorganizatorem wydarzeń, które były związane z realizacją programów i kampanii 

profilaktycznych dotyczących problemów związanych przemocą. W 2017r odbyła się III edycja 

konkursu pt. ,,Słowa zamiast Bomb”, którego intencją było zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia 

słabszych. Zorganizowano również symboliczny w dniu 21 września Marsz Pokoju, który przemierzył 

ulicami  miasta promując takie wartości jak Pokój, sprawiedliwość, rodzina, szacunek, tolerancja, 

a tym samym brak akceptacji dla zachowań noszących znamiona  przemocy. 

W zakresie poszerzania wiedzy i świadomości  społecznej na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie, partnerzy oraz realizatorzy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie, organizowali lub współorganizowali konkursy, kampanie społeczne akcje 

edukacyjne oraz realizowali programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie.  
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Tabela Nr 1 - Zrealizowane w placówkach oświaty oraz świetlicy środowiskowej kampanie 

społeczne lub akcje edukacyjne dotyczące przemocy w rodzinie. 

Kampanie/Programy profilaktyczne 

 

Realizatorzy/Partnerzy 

• Organizowano zajęcia uświadamiające w grupach 5-6 

latków: „ Moje emocje” „”Jesteśmy dziećmi i mamy swoje 

prawa”, „Słowa, które mogą ranić”. 

• Wprowadzenie  w każdej grupie przedszkolnej „Kodeks 

przedszkolaka”, w którym zawarte są aspekty dobrego, 

prawidłowego zachowania, współżycia w grupie 

przedszkolnej 

Przedszkole Samorządowe Nr 6 

• Realizacja Programu „ Chrońmy dzieci”. 

• Zabawy i zajęcia z dziećmi integrujących grupę 

i przeciwdziałających agresji wśród grupy przedszkolnej. 

Tworzenie kodeksów grupowych i przestrzeganie ich. 

• Prowadzenie pogadanek profilaktycznych, zajęć 

z odpowiednio dobranymi treściami literatury. 

• Pogadanki sytuacyjne ,uświadamianie dzieciom należnych 

im praw – wyeksponowanie gazetki w Sali. 

Przedszkole Samorządowe Nr 7 

• Stałe diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy 

w rodzinie naszych wychowanków . 

• Realizacja programu profilaktycznego . 

• Organizowanie zajęć z zakresu szkodliwości przemocy ,Stop 

–Agresji  

• Organizowanie zajęć ;Prawa dziecka Rozpoznawanie uczuć 

własnych i innych osób nazywanie i odróżnianie różnych 

form agresji 

• Udział w teatrzykach profilaktycznych  

• Słuchanie literatury dziecięcej o tematyce szkodliwości 

przemocy 

• warsztaty profilaktyczne z udziałem psychologa na temat 

,,Emocje – jak nimi rządzić i nie pozwolić aby one nami 

rządziły” 

•  warsztaty profilaktyczne z udziałem pedagoga, 

socjoterapeuty i instruktora terapii uzależnień nt. ,,Agresja, 

jak sobie z nią radzić? ” org.  przez Oddział Rejonowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu  

• udział w Marszu Pokoju. Inicjatywa marszu 

zorganizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sandomierzu, nawiązywała do obchodzonego we wrześniu 

Międzynarodowego Dnia Pokoju. 

•  

Przedszkole Samorządowe Nr 1 

• Konkurs plastyczny pt.„ Mówimy NIE agresji”.  

• Pogadanki z dzielnicowym na temat cyberprzemocy, 

używek, dopalaczy 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

• Udział w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”. 

W roku 2017 odbyły się dwie edycje programu: pierwsza 

edycja odbyła się w lutym 2017 r  i dotyczyła ówczesnych 

klas II gimnazjum ( rok szkolny 2016/2017),  druga edycja 

odbyła się w grudniu 2017r również na poziomie klas II 

gimnazjalnych ( rok szkolny 2017/2018). 

• Przystapienie do rządowego programu Bezpieczna+, 

Szkoła Podstawowa Nr 4  
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program „Trójkąt Emocjonalny” i „Trzecie rozwiązanie”. 

Realizatorem programu było Sandomierskie Centrum 

Psychoterapii i Psychologii, które reprezentował psycholog 

Grzegorz Grabowski.  Adresatami programu byli uczniowie 

klas VI i VII szkoły podstawowej, ich rodzice i nauczyciele. 

Omawiana tematyka obejmowała przeciwdziałanie przemocy 

i przeciwdziałanie uzależnieniom. Spotkanie z rodzicami 

miało na celu wzmacnianie kompetencji rodzicielskich 

i promowanie zdrowego modelu rodziny. W Bezpiecznej + 

wzięło 170 uczniów, 100 rodziców i 50 nauczycieli. Jest to 

program profilaktyki zintegrowanej, obejmujący szerokie 

spektrum zajęć profilaktycznych w tym również mających na 

celu przeciwdziałanie przemocy. 

• Uniwersytet Rodziców w ramach którego zorganizowane 

i przeprowadzane były  cykle spotkań edukacyjnych dla 

rodziców  i wychowawców pt. Szkoła dla rodziców 

i wychowawców wg. scenariuszy Mazlish i Faber 

„Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci 

do nas mówiły.” Spotkania realizowane w cyklach 8 spotkań 

w roku 2017 odbywały się 3 krotnie 

 

• Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Zachowaj 

Trzeźwy Umysł 

• Realizacja szkolnej  kampanii Nie Krzywdź 

• Realizacja programu Raz Dwa Trzy Bądź Bezpieczny i Ty 

• Realizacja wybranych zagadnień z programu Spójrz inaczej 

na agresję 

• Rozmowy interwencyjne z uczniami wykazującymi 

zachowania agresywne 

• Kolportaż materiałów informacyjnych dotyczących 

przemocy i form wsparcia instytucjonalnego 

• Prowadzenie procedur Niebieskiej Karty oraz zawiadamianie 

prokuratury lub policji o stwierdzonych przypadkach 

przemocy w rodzinie. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

W programach realizowanych przez wychowawców przejawiały 

się treści jak sobie radzić  w trudnych sytuacjach. 

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15  

• Program „Planeta Eksperyment”  

dla wychowanków świetlicy z kl. I- III szkoły podstawowej 

• Program „Każdy z Nas jest wyjątkowy” 

dla wychowanków świetlicy z kl. IV- VI szkoły 

podstawowej 

• Program dotyczący zdrowego trybu życia  

dla wychowanków świetlicy z kl. I- III gimnazjum 

- w punkcie przy ul. Portowej 24 

• Program „W świecie małolata”  

dla wychowanków świetlicy z kl. I- III szkoły podstawowej 

• Program „Zanim będzie za późno” 

dla wychowanków świetlicy z kl. IV- VI szkoły 

podstawowej 

• Program „Zanim będę dorosły” 

dla wychowanków świetlicy z kl. I- III gimnazjum 

 

Świetlica Środowiskowa 
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Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się pomocą osobom, rodzinom dotkniętym 

przemocą 

 Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego pragnąc sprostać oczekiwaniom w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, posiadać aktualną, adekwatną wiedzę i kompetencję 

uczestniczyli w szkoleniu pt. ,,Interwencja wobec przemocy w rodzinie – techniki negocjacji, 

manipulacji, prowokacji, sposoby radzenia sobie  w trudnych sytuacjach. Ochrona danych osobowych 

w pracy KRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego. Szkolenie przeprowadziła Pani Barbara Turzyńska 

reprezentująca Centrum Profilaktyki   i edukacji ,,Atelier” z Krakowa.  

W szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy uczestniczyli także pracownicy Ośrodka 

Pomocy Społecznej tj.: 

1. Procedura odbierania dziecka – 2 osoby 

2. Jak rozpoznać dziecko, wobec którego stosowana jest przemoc – 2 osoby 

3. Asystent rodziny w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 osoby 

4. Funkcjonowanie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy – 3 osoby 

Rozwój współpracy między instytucjami, organizacjami działającymi na terenie 

Sandomierza warunkującej spójny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

W ramach współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom dotkniętym przemocą 

funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. Pracownicy OPS są członami Zespołu Interdyscyplinarnego 

do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych 

instytucji organizacji z terenu gminy Sandomierz. Ośrodek Pomocy Społecznej  zapewnia obsługę 

administracyjną Zespołu. Pracownicy socjalni ściśle współpracują z przedstawicielami Policji 

w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Kart. Środowiska dotknięte przemocą w rodzinie 

są systematycznie monitorowane przez pracowników socjalnych oraz dzielnicowych, którzy 

sprawdzają stan bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą. W zakresie realizacji założeń Programu, 

kuratorzy sądowi współpracują z instytucjami i organizacjami z terenu gminy Sandomierz 

zajmującymi się przemocą w rodzinie, monitorują sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy 

w rodzinie będących w zainteresowaniu sądu jak również w miarę potrzeb podejmują działania 

interwencyjne. Działania zrealizowane w 2017 roku w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zaangażowały wiele różnych 

podmiotów, organizacji, instytucji, a także ludzi dobrej woli, którym problem krzywdzenia nie jest 

obojętny. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sandomierz 

realizowane były na wszystkich niezbędnych poziomach. Dokonano analizy zasobów zintegrowanego 

systemu przemocy w rodzinie poprzez gromadzenie i przekazywanie danych, realizację badań 

i monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie i zasobów przemocowych. Funkcjonująca na terenie 

Gminy sieć instytucji zapewnia wszechstronną, profesjonalną pomoc rodzinom dotkniętym przemocą 

domową. Podejmowane są liczne działania profilaktyczno – edukacyjne skierowane do mieszkańców 

miasta jak i specjalistów udzielających pomocy i wsparcia. Decyzje podejmowane podczas spotkań 

Zespołu Interdyscyplinarnego  przyczyniają się do poprawy współpracy między poszczególnymi 

elementami systemu.         

 Dlatego należy kontynuować realizację dotychczasowych zadań i poszerzać płaszczyzny  i 

obszary  dalszej współpracy międzyinstytucjonalnej, celem jeszcze lepszej diagnozy problematyki 

przemocy w rodzinie. Niezbędne będzie dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych specjalistów 

działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kontynuowanie i rozwój 

profesjonalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach 

alkoholowych.  
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 –
2020 zakłada działania profilaktyczne, ochronne i doskonalące dotychczasowe działania jednostek
i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nadrzędnym celem Programu jest
dobro i bezpieczeństwo rodziny, w szczególności ochrona osób niesamodzielnych, w tym dzieci przed
przemocą w rodzinie. Osiągnięcie celu możliwe jest dzięki interdyscyplinarnym działaniom służb
i podmiotów realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar przemocy
w rodzinie zaplanowane do realizacji na lata 2016 – 2020 w ramach niniejszego Programu.

W programowaniu tych działań uczestniczyli przedstawiciele instytucji organizacji
państwowych, samorządowych i pozarządowych, w których kompetencjach jest przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Program został uzgodniony z Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mogą przyczynić się
do ograniczenia zjawiska przemocy i wzrostu poczucia bezpieczeństwa sandomierskich rodzin.
Aby skutecznie walczyć z tym zjawiskiem potrzebne są działania skoordynowane
i interdyscyplinarne, świadczone przez różne podmioty. Realizacje działań w takiej formie umożliwia
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.
Minimalizowanie skali tego zjawiska wiąże się z koniecznością propagowania wiedzy, poszerzania
świadomości społecznej, podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się tą problematyką, oraz
systemowym podejściem do rodziny - równoległą pracą zarówno z osobami doświadczającymi
przemocy jak i jej sprawcami.

Monitorowanie realizacji programu jest zadaniem realizowanym przez powołany Zespół
Interdyscyplinarny. Sprawozdania z realizacji programu podmioty zaangażowane składają do dnia
31 stycznia do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny
przedkłada do Rady Miasta Sandomierza w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie
z realizacji programu za poprzedni rok kalendarzowy w oparciu o sprawozdawczość podmiotów
i partnerów zaangażowanych w jego realizację. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu
interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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