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WPROWADZENIE  

Celem strategicznym Programu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie jest dążenie do ograniczania skali i skutków  przemocy  na terenie 

Gminy Miasta Złotów. Program określa szczegółowe zadania do realizowania, 

ukierunkowane na rozwój systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy 

międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności pomocy osobom i rodzinom z problemem 

przemocy domowej, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy  

w rodzinie, doskonalenie kadr zajmujących się diagnozowaniem i pomocą osobom  

dotkniętym tym problemem oraz edukację i profilaktykę mieszkańców Gminy Miasto Złotów. 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla 

Gminy Miasto Złotów ma charakter długofalowy. Działania obejmują lata 2021 – 2026.  

W miarę potrzeb i sytuacji społecznej działania te mogą ulegać zmianom. 

 

I. PODSTAWY PRAWNE PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKU PRZEMOCY  

W RODZINIE 

Podstawowym dokumentem regulującym działania w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1249). Definiuje ona pojęcie przemocy w rodzinie, 

określa zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego  

w zakresie przeciwdziałania przemocy. Określa także zasady postępowania wobec osób 

doznających przemocy oraz wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyznacza dla samorządu gminnego  

następujące zadania: tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach 
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zagrożonych przemocą w rodzinie; zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

miejsc w ośrodkach wsparcia; tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 

Na zjawisko przemocy w rodzinie można patrzeć z różnych punktów widzenia, przyjmując 

perspektywę indywidualną, systemową lub społeczną. Perspektywa indywidualna, to 

spojrzenie przez pryzmat osoby doświadczającej przemocy lub przez pryzmat osoby 

stosującej przemoc w rodzinie. Perspektywa systemowa to ukazanie możliwych form 

wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc oraz opis metod wsparcia. Perspektywa społeczna 

zaś, to odbiór społeczny zjawiska przemocy w rodzinie, postawy członków  lokalnej 

społeczności wobec aktów przemocy. Przemoc dotyka osób i rodzin o różnym statusie 

społecznym. Przemoc uznawana jest jako negatywne i szkodliwe społecznie zachowanie. 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka: kształtuje osobowość, system 

wartości, światopogląd, styl i sposób życia. Ogromną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu 

rodziny mają relacje pomiędzy rodzicami, które powinny być oparte na miłości, wzajemnym 

szacunku i zrozumieniu. Jeśli występują zaburzenia w tej sferze, role wewnątrzrodzinne  

także ulegają zaburzeniu, w konsekwencji następuje stopniowa dezorganizacja życia 

rodzinnego. Przemoc domowa może być skutkiem i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. 

Przemoc doznawana w rodzinie rodzi szkodliwe konsekwencje, ujawniające się w postaci 

zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej.  

 

Definicje i charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc 

jako „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające 

prawa lub dobra osobiste członków rodziny, 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”. Przemoc  

w rodzinie charakteryzuje się tym, że jest intencjonalna, działania  sprawcy są zamierzone  

i mają na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Siły są nierówne, więc w relacji 

jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Sprawca narusza prawa i dobra osobiste, wykorzystuje 

swoją przewagę i narusza podstawowe prawa ofiary, tj. godność, szacunek i nietykalność 
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fizyczną. Najważniejszą 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. 

Zachowanie poszczególnych członków rodziny staje się coraz bardziej niezgodne z normami 

moralnymi i prawnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Przemoc domowa może być 

zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją klasyfikować do kategorii 

zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Prowadzi do poważnych naruszeń, 

norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych 

przypadkach do poważnych okaleczeń czy samobójstw. Znęcanie się nad rodziną jest 

najczęściej popełnianym przestępstwem przeciwko życiu i mieniu.   

 

Każdy człowiek bez względu na płeć, wiek czy jakąkolwiek inną cechę posiada swoją 

integralność cielesną, psychiczną i ekonomiczną. Prawo chroni integralność każdego 

człowieka poprzez wprowadzenie sankcji za jej naruszenie. 

 

Art. 207 Kodeksu karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) stanowi: 

 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą 

w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do 5 lat.  

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, 

stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Jeżeli czyn określony w §1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego 

okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku  do 10 lat. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 - 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na 

własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od  lat 2 do 12.   

 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy: od przemocy fizycznej przez przemoc 

psychiczną i seksualną po przemoc ekonomiczną i zaniedbanie. Szczegóły w tym zakresie 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 1. Rodzaje i formy przemocy w rodzinie 

Rodzaj przemocy                                 Formy zachowań 

Przemoc fizyczna 

 

 

popychanie, kopanie, duszenie, bicie, policzkowanie, obezwładnianie, 

nieudzielanie pomocy, porzucenie, używanie broni, ograniczanie snu  

i jedzenia itp. 

Przemoc psychiczna 

 

 

 

wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych 

poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja 

społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi 

osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i 

pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, 

stosowanie gróźb, szantaż itp.  

Przemoc seksualna 

 

 

wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych 

pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami 

trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, gwałt itp. 

Przemoc 

ekonomiczna 

 

 

naruszenie prawa swobodnego dysponowania środkami materialnymi, 

zarówno własnymi jak i wspólnymi, powodujące uzależnienie osoby 

doznającej przemocy od woli sprawcy, odbieranie pieniędzy 

Zaniedbanie 

 

 

brak opieki, niezaspokojone potrzeby: pożywienia, snu, higieny, 

bliskości 

 

Przemoc dzieli się również na: 

- GORĄCĄ – charakteryzuje się agresją słowną i fizyczną, związana jest z odreagowaniem       

emocji na osobach najbliższych; 

- CHŁODNĄ – jest pozbawiona gwałtownych wybuchów, emocji, przypomina raczej 

realizację z góry zaplanowanego scenariusza, często stosowana w imię fałszywie 

pojmowanych „ wyższych celów” np. konsekwentnego wychowywania dziecka. 

 

Przemoc przebiega w cyklu, w którym wyodrębnia się trzy fazy: 

1. FAZA NARASTAJĄCEGO NAPIĘCIA - w zachowaniu sprawcy pojawia się złość, 

napięcie, poirytowanie, sprawca prowokuje awantury, traci panowanie nad swoimi 

emocjami, sięga po alkohol lub inne środki odurzające. Ofiara przemocy uspakaja, 

spełnia zachcianki, stara się jak najlepiej wywiązywać ze swoich obowiązków, 

przeprasza, stara się poprawić humor sprawcy, doświadcza dolegliwości 

psychosomatycznych, często prowokuje awanturę. 
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2. FAZA GWAŁTOWNEJ PRZEMOCY – sprawca staje się gwałtowny, wpada  

w szał, wyładowuje się dokonując ataków przemocy wobec ofiary. Ofiara uspakaja, 

usiłuje się bronić, jest bezradna, po akcie przemocy jest w szoku, odczuwa wstyd, 

upokorzenie, przerażenie; staje się apatyczna, traci ochotę do życia, odczuwa złość  

i bezradność. 

3. FAZA MIODOWEGO MIESIĄCA – sprawca przemocy przeprasza, okazuje 

skruchę, żałuje, obiecuje poprawę, usiłuje tłumaczyć swoje zachowanie, zapewnia, że 

więcej tego nie zrobi, dba o ofiarę, spędza z nią czas, kupuje kwiaty, prezenty. Ofiara 

przemocy zaczyna wierzyć w przemianę sprawcy, czuje się kochana, odczuwa 

bliskość, jest pełna nadziei. Po upływie miodowego miesiąca ten cykl się powtarza.   

 

Sprawcy przemocy potrafią być bezwzględni, zniewalają swe ofiary stosując wobec nich 

groźby i demonstracje swej siły. Ofiary natomiast są zwykle bierne, cechuje je poczucie winy 

i przypisywanie sobie odpowiedzialności za akty przemocy. Ważne jest, aby sprawca 

przemocy otrzymał konkretny sygnał, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem, nie 

tolerowanym przez prawo, a ofiara nie czuła się bezradna i pozostawiona sama sobie. 

 

Zgodnie z art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podejmowanie interwencji 

w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę 

„Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura 

„Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych oraz realizowanych przez 

przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku  

z uzasadnionym podejrzeniem  zaistnienia przemocy w rodzinie. Przedstawiciele podmiotów, 

o których wyżej mowa realizują procedurę „Niebieskiej Karty” w oparciu o zasadę 

współpracy i przekazują informację o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu 

interdyscyplinarnego. Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” następuje przez wypełnienie 

formularza „Niebieskiej Karty – A” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności 

służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków  rodziny 

lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą 

świadkiem przemocy w rodzinie. Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe, które  
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w związku ze swoją działalnością powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem 

przemocy wobec członków rodziny są zobowiązane niezwłocznie poinformować o tym 

prokuraturę lub policję. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością 

karną.      

    

                                                                      

II.  SKALA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE MIASTO ZŁOTÓW   

Z danych ewidencji ludności (stan na 31 grudnia 2020 roku) wynika, że w mieście Złotowie  

zamieszkuje 17.858 mieszkańców, w tym na pobyt czasowy 342. Na podstawie 

udostępnionych danych Komendy Powiatowej Policji w Złotowie wynika, iż w 2020 roku na 

terenie miasta Złotowa odnotowano 197 interwencji domowych, natomiast w 2019 roku 

przeprowadzono 186 tego rodzaju interwencji a w 2018 roku 151. Ponadto w latach 2018 – 

2020 Komenda Powiatowa Policji w Złotowie  z terenu miasta prowadziła  47 wszczętych 

postępowań przygotowawczych o znęcanie się nad członkiem rodziny, z czego 6 spraw 

zostało zakończonych umorzeniem postepowania. 

   

Tabela 2. Podmioty wszczynające procedurę „Niebieskiej Karty” w okresie 2018-2020 

Lata 2018 2019 2020 

 

Komenda Powiatowa Policji 

 

 

23 

 

55 

 

49 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

4 

 

4 

 

2 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 

 

 

1 

 

0 

 

0 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

 

0 

 

1 

 

0 

Razem 28 60 51 

   Źródło: dane własne Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Złotowie  

    

Z analizy dokumentacji dot.  procedury „Niebieskiej Karty” wynika, że w latach 2018 – 2020 

największą ilość interwencji zakończonych wszczęciem ww. procedury podjęła Komenda 
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Powiatowa Policji w Złotowie jako pierwsza instytucja reagująca na przemoc w rodzinie  

i wszczynającą procedurę „Niebieskiej Karty”. Następnie o zaistniałej sytuacji informowany 

jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną 

Zespołu Interdyscyplinarnego i powołuje grupy robocze, które podejmują szereg działań na 

rzecz rodzin jak: motywowanie do podjęcia terapii uzależnień, składanie wniosków do sądu  

o ingerencję w sprawowaniu władzy rodzicielskiej, zawiadamianie prokuratury o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa, monitoring rodziny przez dzielnicowego oraz pracownika 

socjalnego, przeprowadzanie rozmów motywująco – wspierających i informacyjno – 

edukacyjnych.  

 

Tabela 3. Liczba ofiar przemocy w rodzinie  

Lata 2018 2019 2020 

Kobiety 24 39 36 

Mężczyźni 0 5 2 

Dzieci 12 5 9 

Rzeczywista liczba 

rodzin 
24 46 38 

Źródło: dane własne Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Złotowie  

 

Z analizy danych statystycznych wynika, że w przeważającej większości osobami narażonymi 

na doznawanie przemocy są kobiety. Natomiast mężczyźni wskazywani są jako osoby 

podejrzane o stosowanie przemocy domowej. Przemoc to najczęściej spotykana forma agresji 

interpersonalnej. Wciąż jednak jest to zjawisko trudne do oszacowania. Złożoność i stopień 

skomplikowania formalnych jak i emocjonalnych relacji rodzinnych sprawia też, że instytucje 

nie są często w stanie wnikliwie wniknąć w dotkniętą problemem rodzinę i skutecznie 

interweniować w przypadku kryzysu. Incydenty przemocy wewnątrzrodzinnej są dość łatwe 

do ukrycia w początkowej fazie występowania. Trzeba podkreślić, iż przemoc nie jest 

rozwiązaniem konfliktów rodzinnych i bezpośrednią reakcją na nią, jak również długotrwałe 

jej skutki przyczyniają się do wewnętrznego rozbicia rodziny. Z tego powodu ważne jest, by 

osoba doznająca przemocy w miarę możliwości jak najszybciej uzyskała dostęp do 

profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Coraz częściej reakcję na przemoc analizuje się 
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w kategoriach urazu psychicznego, który czyni jednostkę bezsilną, rodzi się strach i poczucie 

zagrożenia. 

 

Tabela 4. Liczba prowadzonych spraw z art. 207 KK z terenu miasta Złotowa 

Lata 2018 2019 2020 

Liczba wszczętych postępowań w związku z 

art. 207 KK 
10 16 14 

Ilość postępowań zakończonych 

skierowaniem do sądu 
9 6 15 

Liczba wyroków skazujących 9 6 

6 wyroków 

skazujących 

3 warunkowe 

umorzenia 

7 oczekuje na 

rozpatrzenie 

Źródło: dane z Prokuratury Rejonowej w Złotowie 

 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2020 roku 

złożył 5 zawiadomień  do Prokuratury Rejonowej w Złotowie o podejrzenie popełnienia 

przestępstwa  przemocy w rodzinie, w tym 2 sprawy dotyczyły małoletnich dzieci, w 2018 

roku złożono 2 zawiadomienia, które również dotyczyły przemocy wobec dzieci.  

 

Tabela 5. Dane dotyczące przemocy w rodzinie za lata 2018-2020 na podstawie 

Niebieskich Kart, które wpłynęły do Zespołu: 

Sprawcy 

Przemocy: 
 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

Kobiety 0 5 2 

Mężczyźni 24 39 35 

Nieletni 0 3 1 

Liczba ofiar 

przemocy 

domowej w tym: 

dzieci  

32 

12 

51 

5 

47 

9 

Liczba dzieci w 

rodzinach z 

problemem 

przemocy  

35 53 52 

Źródło: dane własne Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Złotowie  
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Osobami stosującymi przemoc w rodzinie są głównie mężczyźni. W większości przypadków 

sprawcy w chwili popełniania przestępstwa znajdowali się pod wpływem alkoholu,  

co wskazuje, że alkohol jest jedną z głównych przyczyn diagnozowania przemocy w rodzinie. 

W wielu przypadkach dostrzega się sytuacje, gdzie problem przemocy nie jest zgłaszany,  

a rodziny dotknięte przemocą nie współpracują z instytucjami odpowiedzialnymi za wsparcie 

dla ofiar przemocy. 

 

Z analizy przedstawionych  danych należy przypuszczać, że rzeczywista liczba osób i rodzin 

dotkniętych przemocą jest znacznie wyższa niż wskazują na to statystyki. Ofiary przemocy 

często przez wiele lat ukrywają swój problem, dlatego trudno jest określić dokładną skalę 

zjawiska przemocy „w czterech ścianach” na terenie miasta.  

 

 

III. CEL GŁÓWNY PROGRAMU, CELE SZCZEGÓŁOWE, DZIAŁANIA 

Celem głównym, wyznaczonym w Gminnym  Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów do 2026 

roku jest: 

 

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasta Złotów 

 

Osiągnięcie celu głównego jest uwarunkowane realizacją celów szczegółowych oraz 

działaniami. 

 

Cele szczegółowe:  

1. Wsparcie osób i rodzin dotkniętych przemocą domową. 

2. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie 

i możliwości uzyskania pomocy. 

3. Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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4. Zwiększenie działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

5. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie 

dostępności pomocy. 

6. Doskonalenie kadr pracujących ze sprawcami i ofiarami przemocy w rodzinie. 

 

Działania: 

Ad.1. Wsparcie  osób i rodzin dotkniętych przemocą domową: 

• Udzielnie przez MOPS wsparcia finansowego i rzeczowego oraz szeroko pojętej pracy 

socjalnej rodzinom dotkniętym przemocą. 

• Zintensyfikowanie pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich 

 i kierowanie do udziału w programach korekcyjno - edukacyjnych.  

 

Ad.2. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie  

i możliwości uzyskania pomocy: 

• Współuczestnictwo w kampaniach i w programach społecznych dotyczących 

problematyki przemocy domowej. 

• Propagowanie ulotek, broszur informacyjnych na temat dostępności uzyskania 

wsparcia dla ofiar przemocy. 

• Edukacja młodzieży i osób dorosłych w zakresie skutków stosowania przemocy 

 w rodzinie. 

• Promocja działań profilaktycznych w szkołach z zakresu agresji, przemocy.  

• Promowanie rodziny wolnej od przemocy. 

 

  Ad.3. Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

• Zintensyfikowanie działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy  

w rodzinie. 

• Diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy. 
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• Rozszerzenie i podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

Ad.4. Zwiększenie działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie: 

• Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez program korekcyjny dla 

sprawców przemocy. 

• Informowanie sprawców o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy  

w rodzinie poprzez broszury informacyjne.  

 

Ad.5. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie 

dostępności pomocy: 

• Ochrona przed dalszym krzywdzeniem przez sprawcę. 

• Zapewnienie ofiarom przemocy schronienia w ośrodku wsparcia. 

   

Ad.6. Doskonalenie kadr pracujących ze sprawcami i ofiarami przemocy w rodzinie: 

• Udział członków zespołu interdyscyplinarnego w szkoleniach, konferencjach, 

seminariach, warsztatach z zakresu problematyki przemocy w rodzinie. 

• Doskonalenie umiejętności interpersonalnych osób zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

   

 

IV. CZYNNIKI GWARANTUJĄCE WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ PROGRAMU 

1. Poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym. 

2. Dobra współpraca służb i instytucji na terenie miasta Złotów. 

3.  Otwartość i chęć współpracy specjalistów. 

4.  Silne więzi rodzinne oraz chęć zmiany i wyjścia z kryzysu. 
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V. ZAGROŻENIA W REALIZACJI ZADAŃ 

1. Problem uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających w rodzinach. 

2. Brak współpracy rodziny w zakresie przezwyciężania kryzysu. 

3. Brak lub zbyt mała współpraca interdyscyplinarna. 

4. Brak motywacji ekonomicznej dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

 

VI.   ADRESACI I MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU 

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Miasto Złotów, osób doświadczających 

przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach 

nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób stosujących przemoc  

w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, osób, instytucji, podmiotów zajmujących się 

profesjonalnym udzielaniem wsparcia społecznego.  

Program realizowany będzie na obszarze Gminy Miasto Złotów. 

 

 

VII.  ZADANIA INSTYTUCJI I SŁUŻB W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE 

Współpracujący w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego: 

− pracownicy socjalni, 

− przedstawiciele Policji, 

− przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− kuratorzy sądowi, 

− przedstawiciele oświaty, 

− przedstawiciele ochrony zdrowia, 

− przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

− inni specjaliści 

do obowiązków których należą: 

− diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie, 

− opracowanie realizacji planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 
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− przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchomienie procedur 

mających na celu powstrzymanie przemocy, 

− kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów; 

− ustalenie form wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie; 

− ustalenie działań adresowanych do sprawców przemocy w rodzinie. 

 

Program będzie realizowany w oparciu o akty prawne: 

1. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1249),  

2. Ustawę z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 

z 2020 r.  poz. 1876 z późn. zm.), 

3. Ustawę z dnia 26 października z 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). 

 

 

VIII. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU 

1. Liczba „Niebieskich Kart”. 

2. Liczba interwencji w sprawach przemocy. 

3. Liczba ofiar przemocy korzystających z systemu wsparcia. 

4. Liczba i wykaz instytucji, służb, organizacji i środowisk czynnie zaangażowanych  

w Program. 

5. Wykaz szkoleń z zakresu rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i liczba 

osób biorących w nich udział. 

6. Liczba materiałów informacyjnych. 

7. Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

8. Liczba sprawców przemocy objętych działaniami korekcyjno – edukacyjnymi. 

9. Liczba osób objętych edukacją na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

Przyjmuje się, że w oparciu o ww. wskaźniki monitoring z realizacji Programu prowadzić 

będą wszystkie służby, które w zakresie swoich kompetencji realizują zadania związane  
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z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz podmioty i organizacje, którym takie zadania 

zlecono do realizacji na podstawie stosownych umów. Koordynację działań wynikających  

z niniejszego Programu prowadzi Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie przy obsłudze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Złotowie. 

 

 

IX. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy  

w Złotowie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego złoży Burmistrzowi Miasta 

Złotowa sprawozdanie z realizacji Programu. 

 

 

X. FINANSOWANIE PROGRAMU 

Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Miasto Złotów, dotacji oraz  

w przypadku możliwości ich pozyskania w drodze aplikowania w konkursach o dotację ze 

środków zewnętrznych. 

 

 

 

 




