
UCHWAŁA NR XXXI/230/2010 
RADY GMINY LUBRZA 
z dnia 30 września 2010r. 

 

w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 
2 pkt 1 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), Rada Gminy Lubrza uchwala, co 
następuje:  

§ 1. 

Uchwala się "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie Gminy Lubrza", stanowiący załącznik do uchwały.  

 
§ 2. 
 

Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 
 

§ 3. 
  

1. Zespół interdyscyplinarny powołuje i odwołuje Wójt Gminy Lubrza. 
2. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

1) Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii 
3) Policji 
4) Oświaty 
5) Ochrony zdrowia 
6) Organizacji pozarządowych 
7) Kuratorzy sądowi (fakultatywnie) 
8) Prokuratorzy (fakultatywnie) 
9) Pracownicy PCPR i OIK w Prudniku 

3. Kadencja zespołu interdyscyplinarnego trwa 5 lat. 
4. Wójt Gminy Lubrza odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji: 

1) na jego wniosek; 
2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem; 
3) W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 

§ 4 
 
1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego jest wybrany na pierwszym posiedzeniu  
Zespołu spośród jego członków, większością głosów. 



2. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zaleŜności od potrzeb, 
jednak  nie rzadziej niŜ raz na trzy miesiące. 
 
3. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w 
Lubrzy. 
 
4. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych miedzy Wójtem 
Gminy Lubrza a podmiotami, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-9. 
 
5. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lubrzy. 
 
6. Zespół Interdyscyplinarny moŜe tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania 
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych 
przypadkach. 
 
7. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: 

1). Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 
2). Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii; 
3). Policji; 
4). Oświaty; 
5). Ochrony zdrowia; 

8. W skład grup roboczych mogą wchodzić takŜe kuratorzy sądowi, a takŜe 
przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. 
 
9. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w 
ramach obowiązków słuŜbowych lub zawodowych, z tego tytułu nie będzie im 
przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. 
 
10. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zaleŜności od potrzeb zgłaszanych 
przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w 
indywidualnych przypadkach. 
 

§ 5 
 
1. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 
podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-9, oraz specjalistów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

1) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 
2) Podejmowanie działań w środowisku zagroŜonym przemocą w rodzinie 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 
3) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 
4) Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i moŜliwościach 

udzielania pomocy w środowisku lokalnym; 
5) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

2. Do zadań grup roboczych naleŜy, w szczególności: 
1) Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach 

wystąpienia przemocy w rodzinie; 



2) Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 
zagroŜonych wystąpieniem przemocy; 

3) Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi 
do przemocy oraz efektów tych działań. 

 
§ 6 

 
1. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym 
do realizacji zadań, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, mogą przetwarzać dane osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: 
stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a takŜe innych orzeczeń wydanych 
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane 
te dotyczą. 
 
2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do 
zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, 
o których mowa w § 5 ust. 1 i 2. Obowiązek ten rozciąga się takŜe na okres po ustaniu 
członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych. 
 
3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa § 5 ust. 1 i 2, 
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają Wójtowi Gminy 
Lubrza, oświadczenie o następującej treści: ,,Oświadczam, Ŝe zachowam poufność 
informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, Ŝe znane mi są przepisy                               
o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umoŜliwienie do 
nich dostępu osobom nieuprawnionym”. 
 

§ 7 
1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa 
się w oparciu o procedurę ,, Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej 
przemocą w rodzinie. 
 
2. Procedura ,,Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych                               
i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
gminnych komisji rozwiązywanie problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony 
zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 
 
3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę ,,Niebieskiej 
Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach 
przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. 
 

§ 8 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza 
 

§ 9 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od                             
01 sierpnia 2010 roku. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Lubrza 
Krzysztof Sobstyl 
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I. Wstęp – ogólne informacje o przemocy 

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił, działanie przeciw 
członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i 
szkody. Działanie to naraŜa osoby dotknięte przemocą na niebezpieczeństwo utraty 
Ŝycia, zdrowia, narusza godność, nietykalność cielesną, wolność seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takŜe wywołujące 
cierpienie i krzywdy moralne. Podstawowym aktem prawnym, regulującym zadania w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 roku Nr 206, poz. 1589 
oraz z 2010 roku Nr 28, poz. 146). 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to dokument, którego 
zadaniem jest wprowadzenie w Ŝycie działań mających na celu udzielanie pomocy 
osobom doznającym przemocy, a takŜe podejmowanie odpowiednich działań wobec 
sprawców przemocy oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zjawisko 
przemocy w rodzinie. 

Program wyznacza równieŜ główne kierunki działania Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w celu skutecznego reagowania na to 
zjawisko. Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla Gminy Lubrza wynika nie 
tylko z przesłanek formalnych (ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które nakładają na Gminę obowiązek 
opracowania i realizowania Programu), ale równieŜ negatywnych zjawisk społecznych 
na terenie Gminy.  

Przemoc domowa rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, moŜe być 
równieŜ skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Zjawisko przemocy nie jest 
jednoznaczne. WyróŜniamy kilka rodzajów przemocy: fizyczna, seksualna, 
ekonomiczna, zaniedbanie. Ofiarami przemocy są na ogół kobiety i dzieci, rzadko 
męŜczyźni. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207 § 1 
Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.  

Program skierowany jest do: 

1. ofiar przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałŜonków lub partnerów, osób 
starszych, niepełnosprawnych 

2. sprawców przemocy w rodzinie 
3. świadków przemocy w rodzinie 
4.  

II.  Istota i zakres programu 

1. Program będzie realizowany o oparciu o następujące akty prawne: 

- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku 
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 



- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 
9, poz. 59, z późn. zm.) 

            - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) 

2. Diagnoza lokalna – podstawowe informacje na temat Gminy  

 Gmina Lubrza to gmina wiejska, połoŜona w województwie opolskim, w powiecie 
prudnickim na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Śląskiej i Sudetów 
Wschodnich.  

Obszar gminy graniczy od zachodu z gminą miejsko-wiejską Prudnik, od północy z 
gminą miejsko-wiejską Biała, a od wschodu z gminą miejsko-wiejską Głogówek. 
Południowa granica gminy jest jednocześnie granicą państwa z Republiką Czeską. W 
skład gminy wchodzi 11 sołectw: Dytmarów, Jasiona, KrzyŜkowice, Laskowice, 
Lubrza- siedziba Urzędu Gminy, Nowy Browiniec, Olszynka, PręŜynka z przysiółkiem 
Dobroszewice, Skrzypiec, Słoków, Trzebina. 

Powierzchnia całej Gminy wynosi 8315 ha (83,1 km2), obecnie zamieszkuje tutaj 
4469 osób- stan na 31.12.2009 r., dlatego teŜ  gęstość zaludnienia nie jest duŜa i 
wynosi jedynie 54 mieszkańców na 1 km2. 

Na terenie Gminy Lubrza są dwie; Szkoły Podstawowa w Dytmarowie oraz Zespół 
Szkół w Lubrzy (Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum), cztery Przedszkola w 
Dytmarowie, Lubrzy, Nowym Browińcu i Trzebinie. Funkcjonuje takŜe Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy oraz Wiejskie Domy Kultury- w 
Dytmarowie, Lubrzy, Olszynce, Skrzypcu oraz w Trzebinie. 

Instytucjonalną działalność na rzecz pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej 
sytuacji Ŝyciowej prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy.  Z obserwacji 
pracowników socjalnych oraz na podstawie analizy dokumentów, a takŜe biorąc pod 
uwagę powody przyznawania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynika iŜ 
zjawisko przemocy jest rzadkością, a najczęstszą przyczyną tego typu zachowań jest 
problem bezrobocia. 

Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy w roku 2009 skorzystało 297 Rodzin, 
powodem przyznania pomocy dla tych rodzin było: 

- ubóstwo    

- bezrobocie 

- niepełnosprawność  

- długotrwała choroba  

- trudności w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego  

- bezdomność  



Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy stale współpracuje z Policją, Sądem, 
Kuratorami, Pedagogami wszystkich placówek szkolnych a takŜe z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

Współpraca ta dotyczy poradnictwa, interwencji i wzajemnego wsparcia oraz 
uzupełnienie podejmowanych działań, a takŜe bieŜącego monitorowania problemu w 
środowiskach przez pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych.  

Program jest skorelowany z następującymi Programami: 

• Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy 
• Strategia Ekorozwoju Gminy 
• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii 
• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Lubrza na 

lata2008-2013 

 

3 . Informacje ogólne: 

Podstawową grupą społeczną pełniącą niezwykle istotną funkcję jest rodzina. To 
rodzina określa cele i wartości, do których dąŜą dzieci, a takŜe wywiera istotny wpływ 
na zachowanie się jednostek zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz rodziny. Rodzina 
jako wspólnota rodziców, dzieci i krewnych, stanowi pierwsze i podstawowe miejsce 
doświadczenia współŜycia z ludźmi. 

W domu powinniśmy się czuć bezpiecznie. Dom ma być miejscem, w którym 
jesteśmy kochani, chronieni, gdzie odzyskujemy siły po dniu pracy i nauki. Jednak dla 
wielu ludzi dom nie jest spokojną przystanią, jest niebezpiecznym miejscem, gdzie 
regularnie doznają cierpień fizycznych i emocjonalnych, gdzie równieŜ są 
wykorzystywani seksualnie. 

Przemoc najczęściej kojarzy się ludziom z biciem, popychaniem, kopaniem, 
zmuszaniem człowieka do upokarzających czynności, stosowaniem broni lub gwałtem. 
Przemocą jest takŜe poniŜanie człowieka, oczernianie go przed innymi, wyzywanie i 
rzucanie obelg, obraŜanie jego poczucia własnej wartości, ograniczenie jego swobody 
w sposób przekraczający normy moralne i obyczajowe. Typy przemocy, z jakimi 
spotykamy się w środowisku domowym obejmują: 

Przemoc fizyczną 

Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko uszkodzenia 
ciała. Przejawami przemocy fizycznej są: popychanie, policzkowanie, szarpanie za 
włosy, uderzanie pięścią, kopanie, przypalanie papierosem, duszenie, rzucanie 
przedmiotami, drapanie, plucie, wykręcanie rąk, napaść z uŜyciem broni, krępowanie 
bądź uwięzienie, świadome stwarzanie niebezpiecznych sytuacji, stanowiących 
zagroŜenie fizyczne. Lista form przemocy nie ogranicza się tylko do wymienionych 
powyŜej. W praktyce spotyka się ich znacznie więcej. 

 

 

 



Przemoc psychiczną 

Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby, zastraszenie, emocjonalne 
wykorzystywanie, za które uwaŜa się oskarŜenie, upokarzanie, poniŜanie, obwinianie i 
manipulowanie poczuciem winy, wyzwiska, wmawianie choroby psychicznej, 
odmawianie współŜycia seksualnego, izolowanie poprzez kontrolowanie kontaktów z 
innymi ludźmi, zabranianie korzystania z telefonu, samochodu, zakaz opuszczania 
domu, itd. 

Przemoc ekonomiczną 

Przemoc ekonomiczna sprawia, Ŝe osoba doznająca przemocy staje się zaleŜna od 
sprawcy i szczególnie podatna na przemoc. Przykłady tej przemocy obejmują 
ograniczenie dostępu do pieniędzy, czy do informacji o stanie finansowym rodziny, 
zmuszanie osoby doznającej przemocy do proszenia o kaŜdy grosz, wykradanie jej 
pieniędzy, a takŜe niedopuszczanie do podjęcia pracy zarobkowej. 

Przemoc seksualną 

Forma przemocy obejmująca róŜne działania, w tym: zmuszanie do odbywania 
stosunku lub poddania się innym zachowaniom seksualnym, a takŜe wymuszanie 
współŜycia w nieakceptowanej formie. Przemoc seksualna jest często przez osoby 
molestowane ukrywana, co w znacznym stopniu utrudnia udzielenie im pomocy. 

Sprawcy przemocy są bezwzględni, zniewalają swe ofiary, stosując wobec nich 
groźby i demonstrację swojej siły. Natomiast osoby doznające przemocy w obliczy 
aktu przemocy są zwykle bierne, rzadko sięgają po asertywne, czy agresywne formy 
zachowania. Ich wyróŜniającą cechą jest silne poczucie winy i przypisanie sobie 
odpowiedzialności za akty agresji. Stosowanie przemocy prowadzi do niskiej 
samooceny, poczucia bezsilności, ciągłego niepokoju, depresji, chorób związanych ze 
stresem. Szczególnie dramatyczne konsekwencje przemocy zauwaŜa się u dzieci. 
Powoduje ona w ich psychice nieodwracalne skutki, które mogą dać znać o sobie 
dopiero w dorosłym Ŝyciu. Dlatego teŜ większość ofiar przemocy potrzebuje pomocy 
innych, bez tego sama nigdy nie zdobędzie się na odwagę, Ŝeby przeciwstawić się 
stosowaniu wobec niej przemocy. Z uwagi na powyŜsze fakty konieczne jest podjecie 
działań zmierzających w kierunku radzenia sobie z tym problemem. Niezbędne jest 
równieŜ zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej osobom 
doznającym przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci.  

4.  Skala i diagnoza zjawiska: 

Jak wynika z danych liczbowych Komisariatu Policji w Prudniku w 2009 roku na 
terenie Gminy Lubrza przeprowadzono 11 interwencji domowych.  

Z wszystkich interwencji domowych 11 miało znamiona przemocy w rodzinie. Ogółem 
13 osób było ofiarami przemocy. Pod wpływem alkoholu znajdowało się 11 sprawców. 
Liczba postępowań przygotowawczych w ramach procedury "Niebieska Karta" wynosi 
11. Jest zdominowana przez sprawców odpowiadających za czyny zabronione (art. 
107 Kodeksu Karnego oraz art. 190 i 209 Kodeksu Karnego).  

Według statystyki Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy w 2009 roku udzielono 
wsparcia 13 osobom z tytułu przemocy w rodzinie.  

 



Innymi waŜnymi problemami Gminy Lubrza związanymi z przeciwdziałaniem 
przemocy domowej są: 

• brak bazy lokalowej i mieszkań chronionych, 
• brak moŜliwości izolowania sprawców przemocy, 
• brak współpracy z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy             

w rodzinie, zły przepływ informacji, 
• długi okres rozstrzygania spraw w sądach, 
• niska świadomość społeczna, 
• funkcjonowanie stereotypów na temat przemocy 

5.  Zasady działania Programu 

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

1. wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji publicznej, 
organizacji pozarządowych, środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub 
zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych pośrednio bądź 
bezpośrednio z przeciwdziałaniem występowania przemocy i jej negatywnych 
następstw. 

2. jawność działań organów administracji publicznej oraz podmiotów 
realizujących zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z 
poszanowaniem godności osoby. 

3. Szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich praw do wychowania się w 
rodzinie, poprzez udzielanie rodzinie szczególnego wsparcia w dąŜeniu do 
poprawy jej funkcjonowania. 

III.  Cele Programu 

Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Celami szczegółowymi będą: 

1. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy. 
2. Wsparcie i profesjonalna pomoc doradcza, terapeutyczna, socjalna dzieciom i 

rodzinom dotkniętym przemocą. 
3. Zmniejszanie skali zjawiska. 
4. Ochrona osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
5. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i 

sposobów radzenia sobie z tym problemem. 
6. Zwiększenia dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań 

interwencyjnych. 
7. Poszerzanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy i sposobów rozwiązywania 

tego problemu wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych. 
8. Wspieranie osób dotkniętych przemocą w sytuacjach kryzysowych. 
9. Zapewnienie moŜliwości profesjonalnego wsparcia dla ofiar i sprawców 

przemocy (porady psychologa, prawnika, podejmowanie interwencji w 
zakresie przeciwdziałania przemocy). 

10. Współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. 



11. Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. pomocy ofiarom przemocy w 
rodzinie. 

Przez realizację powyŜszych celów Programu zakłada się: 

1. Edukację dzieci, młodzieŜy i dorosłych w zakresie skutków stosowania 
przemocy. 

2. Zmianę pojmowania przez społeczeństwo zjawiska przemocy w rodzinie. 
3. Promowanie wartości rodzinnych. 

Zadania i działania Programu 

1. Zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie 
świadomości i wraŜliwości mieszkańców Gminy wobec przemocy w rodzinie 
poprzez: 

 

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

 
L.p. Zadanie Działanie Realizator lub koordynator 

1 Edukacja dzieci i młodzieŜy 
w zakresie psychologii 
konfliktów, sposobów 
radzenia sobie ze stresem, 
zajęcia pozaszkolne 

- prowadzenie zajęć 
wychowawczych 

- wspieranie róŜnych form 
spędzania czasu wolego 
sprzyjającym zachowaniom 
nieagresywnym 

- placówki oświatowe 

- świetlice 
socjoterapeutyczne (OIK, 
PCPR Prudnik) 

- OPS 

2 Edukacja przedmałŜeńska - poradnictwo w zakresie 
radzenia sobie ze stresem, 
agresją i konfliktem 

-Kościoły 

3 Wspieranie rozwoju 
nieagresywnych sposobów 
rozwiązywania konfliktów 
społecznych i rodzinnych 

- promowanie mediacji, w tym 
mediacji rodzinnych 

- zajęcia wychowawcze 
dotyczące nieagresywnego 
rozwiązywania konfliktów 

- OPS 

- punkt konsultacyjny 

- szkoły 

- Policja 

 

2. Zmniejszenie negatywnych następstw dla osób doświadczających przemocy i 
świadków występowania przemocy w rodzinie. 

 

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

 



L.p. Zadanie Działanie Realizator lub 
koordynator 

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

1) poradnictwo medyczne 
psychologiczne, pedagogiczne, 
rodzinne, prawne i socjalne 

2) praca socjalna 

3) aktywizacja zawodowa 

4) interwencja kryzysowa 

5) realizacja procedury 
"Niebieska Karta" 

- OPS 

- słuŜba zdrowia 

- punkt konsultacyjny 

- policja 

- sądy, prokuratura 

- pedagog szkolny 

- PUP Prudnik 

2 Ochrona przed dalszym 
krzywdzeniem przez 
sprawcę 

1) odseparowanie sprawcy od 
ofiary 

2) zakaz kontaktowania się z 
osobą pokrzywdzoną 

- policja, sądy, prokuratura 

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

1) udzielanie bezpiecznego 
schronienia osobom dorosłym 
lub rodzinom dotkniętym 
przemocą 

2) udzielenie bezpiecznego 
schronienia dzieciom – ofiarom 
przemocy 

3) pomoc socjalna osobom 
dotkniętym przemocą 

- OPS 

- policja, sądy, prokuratura 

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

Wszystkie zadania z katalogu 
zadań wymienionych w 
GPPiRPA, które wiąŜą się z 
przeciwdziałaniem przemocy u 
osób uzaleŜnionych, bądź 
współ-uzaleŜnionych 

- Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie. 

Adresaci: sprawcy przemocy 

 

L.p. Zadanie Działanie Realizator lub 
koordynator 

1 Działania edukacyjne 1) poradnictwo 
psychologiczne, pedagogiczne 

2) terapia 

3) programy w zakresie 
radzenia sobie ze stresem 

- punkt konsultacyjny 

i 

- Referat Oświaty Urzędu 
Gminy 

- OPS 

2 Podnoszenie świadomości i 
wraŜliwości lokalnej w celu 
włączenie jej w system 
monitorowania zjawisk 
związanych z 
występowaniem przemocy 

1) wywiady środowiskowe w 
środowiskach szczególnie 
zagroŜonych 

2) udział w kampaniach 
społecznych propagujących 
pozytywne postawy społeczne 

3) rozpropagowywanie 
materiałów informacyjnych 

- OPS 

- policja – dzielnicowi 

- Urząd Gminy 

 

1. Przewidywane efekty realizacji programu 

• zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie 
• spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie 
• udzielanie profesjonalnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
• usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą 
• zwiększenie zaangaŜowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy 
• zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom 

dotkniętym przemocą 
• niwelowanie skutków zjawiska przemocy 
• zmniejszenie skali występujących w rodzinach dysfunkcji wynikających z 

przemocy 

 

2. Przewidywane roczne skutki finansowe realizacji programu 

Źródłem finansowania zadań wynikających z realizacji Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie są środki finansowe pochodzące z budŜetu Gminy, poniewaŜ 
przeciwdziałanie przemocy jest zadaniem własnym gminy zapisanym miedzy innymi 
w ustawie z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie. 



Koszty finansowania powyŜszego zadania obejmują: 

• koszty administracyjno-biurowe (w tym zakup materiałów biurowych, koszty 
podróŜy słuŜbowych, szkolenia członków zespołu, zakup sprzętów na 
utworzenie biura, prowadzenie kampanii informacyjnej, koszty korespondencji 
itp.) koszty zatrudnienia i wynagrodzenia personelu (np. psycholog, prawnik) 
koszty porozumień w sprawie umieszczania osób doznających przemocy w 
specjalnych ośrodkach wsparcia 

IV.  Praca Zespołu Interdyscyplinarnego 

Zespół interdyscyplinarny swoje działania skieruje przede wszystkim w stosunku do 
dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, a takŜe do rodzin patologicznych 
dotkniętych uzaleŜnieniem oraz w sytuacjach powtarzalności zjawiska przemocy. 

1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: 

• Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
• Policji 
• Sądownictwa 
• Oświaty 
• Ochrony zdrowia 
• Organizacji pozarządowych 
• innych w razie zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym programie 

2. Zasady pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

Zespół składa się z grupy osób współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany, 
zapewniający skuteczne reagowanie na otrzymane informacje o przemocy w rodzinie. 
Członkowie Zespołu skupiają specjalistów z róŜnych dziedzin. Jego działania 
koncentrują się na badaniu problemu krzywdzenia rodziny, na strategii postępowania 
z danym przypadkiem, na zagadnieniach dotyczących terapii osób doznających 
przemocy, ich rodzin i sprawców. Przyjmuje się, Ŝe najlepszą odpowiedzią na 
wyzwanie, jakim jest interwencja w przemocy domowej oraz pomoc osobom 
doznającym przemocy jest praca Zespołu Interdyscyplinarnego. Stosowany w takim 
Zespole sposób podejścia często wykracza poza wspólne badanie przypadku i 
koordynację działań poszczególnych instytucji, obejmując równieŜ zespołowe 
podejmowanie decyzji. Tego rodzaju działania wymagają pełnego uczestnictwa i 
współpracy członków Zespołu, którzy wnoszą w jego pracę swoją wiedzę, 
umiejętności oraz zdolności. Spotkania Interdyscyplinarne Zespołu ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbywać się będzie nie rzadziej niŜ raz na trzy 
miesiące. 

Organizatorem spotkań będzie Przewodniczący Zespołu. 

Do zadań Zespołu naleŜy: 

1. Wspieranie osób doznających przemocy w rodzinie w przezwycięŜaniu sytuacji 
kryzysowej oraz w przerwaniu cyklu przemocy, a takŜe zapobieganie kolejnym 
atakom przemocy w rodzinie. 

2. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w 
przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, poinformowania i tym 
odpowiednich słuŜb. 



3. Diagnoza na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie występująca na terenie 
gminy oraz przekazywanie uzyskanych informacji skierowane do ogółu 
społeczeństwa, a takŜe do osób pracujących z osobami doznającymi przemocy 
i sprawcami przemocy w rodzinie. 

4. Gromadzenie informacji oraz ich upowszechnianie na temat miejsc i osób 
uprawnionych do udzielania pomocy, a takŜe moŜliwością udzielenia w 
środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla 
osób krzywdzonych. 

5. Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających 
w swojej pracy kontakt z osobami krzywdzonymi i sprawcami przemocy – 
organizowanie szkoleń, warsztatów, itp. 

V. Postanowienia końcowe 

Realizacje zadań wynikających z Programu koordynuje Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lubrzy we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii.  

Realizacja programu jest działaniem długofalowym, wymagającym stałego 
monitorowania i zaangaŜowania wszystkich realizatorów, ma takŜe wieloletnią 
perspektywę i powinna przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa Ŝycia 
codziennego. 

 

BieŜący nadzór nad realizacją programu sprawuje Wójt Gminy Lubrza oraz podejmuje 
niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.  

 


