
UCHWAŁA NR XLIV/277/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z dnia 23 maja 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 553 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) Rada Miejska w Golinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2022 - 2025, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Wojciech Wojdyński 
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I. WSTĘP 
 

          Rodzina w warunkach każdego społeczeństwa stanowi podstawową                                     

i wszechstronną formę życia społecznego, zaspokajającą podstawowe potrzeby ludzkie. 

„Urodzenie się w określonej rodzinie wyznacza nie tylko punkt startu do dalszej życiowej 

drogi, lecz do pewnego stopnia określa także szansę realizacji przyszłych celów 

życiowych.1 Rodzina odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka gdyż kształtuje 

osobowość, poglądy i system wartości. Więzy łączące jej członków powinny być trwałe  

i opierać się na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Jednak w chwili obecnej 

polskiej rodzinie przypadło funkcjonować w bardzo trudnym czasie została zachwiana 

hierarchia wartości oraz rozluźnieniu uległy normy etyczne, a także więzi emocjonalne 

między jej członkami. Ze zjawiskiem przemocy możemy zetknąć się w różnych 

miejscach. Często dowiadujemy się o aktach przemocy w domach, w szkołach, na ulicy  

i wielu innych miejscach. Coraz głośniej mówi się o przemocy wśród nieletnich,  

o przemocy w rodzinach, o przemocy wobec dzieci. Zjawisko to ma więc charakter 

interdyscyplinarny i leży ono w kręgu zainteresowania przedstawicieli różnych 

środowisk: pracowników socjalnych, policjantów, asystentów rodziny, psychologów, 

socjologów, prawników, innych.2 Rodzina winna być przecież opoką, schronieniem  

i wzorem. Zwłaszcza dla jej najmłodszych członków, którzy z własnego domu rodzinnego 

wynoszą wzorce na swoje dalsze życie. Dzieci w takich sytuacjach cierpią najbardziej. 

Nie tylko, dlatego, że same są często ofiarami przemocy, ale także, dlatego, że przemoc, 

której doświadczyły lub widziały, zostawia w ich psychice trwałe ślady. Niestety, 

współcześnie dość często mówi się o wielu problemach i kryzysach w rodzinie 

dotyczących różnych form jej dysfunkcji. Łagodne dysfunkcje nie dyskredytują jeszcze 

rodziny, jeśli dysfunkcjonalność przekracza określone granice, zaczynają się poważne 

problemy emocjonalne, uzależnienia, współuzależnienia, zachowania autodestrukcyjne, 

zaburzenia osobowości oraz przemoc. Przyczyny stosowania przemocy mogą być różne. 

Mogą one wynikać z braku więzi emocjonalnych i brutalności w domu rodzinnym a także 

z frustracji, stresu, z zaburzeń psychicznych, z uzależnienia a także z ubóstwa. Ponadto 

przyczyn tego zjawiska można także dopatrywać się w tradycjach, zwyczajach  

i przekonaniach funkcjonujących w naszym społeczeństwie. Przemoc w rodzinie jest 

                                                 
1
 Cz. Czapów, Rodzina a wychowanie, Warszawa 1968, s.9 

2
 K. Stanek, Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy, Warszawa 2014, s.19-20 
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zjawiskiem trudnym do ujawnienia w związku z tym, że osoby doświadczające przemocy 

boją się, wstydzą, często nie wierzą w skuteczność pomocy. Nie bez znaczenia jest fakt, 

że „ofiarę” i „sprawcę” łączą bliskie więzi rodzinne i emocjonalne. Przemoc w rodzinie 

inaczej zwana przemocą domową może być przyczyną poważnych szkód osobistych, 

społecznych  i zdrowotnych. Zjawisko przemocy w rodzinie, ze względu na swoją 

złożoność, zasługuje na miano problemu interdyscyplinarnego i wymaga 

międzysektorowej ciągłej współpracy wielu instytucji i organizacji pośrednio lub 

bezpośrednio związanych z problematyką przemocy w rodzinie. Tylko podejmowanie 

wspólnych, systematycznych i ciągłych działań może w sposób skuteczny przyczynić się 

do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie. Gmina Golina podejmuje działania 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednym z takich działań było powołanie 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach, 

którego funkcjonują grupy robocze zajmujące się indywidualnymi przypadkami. Pomimo 

wielu działań w dalszym ciągu zjawisko przemocy w rodzinie stanowi jeden                                

z trudniejszych do rozwiązania problemów społecznych w Gminie Golina. Konieczne jest, 

zatem w dalszym ciągu systematyczne podnoszenie standardu usług adresowanych do 

osób doznających przemocy w rodzinie jak i stosujących przemoc. Wskazana jest również  

dalsza pomoc odpowiednich służb do realizacji profesjonalnych działań z zakresu 

przeciwdziałania temu zjawisku, a także działania w kierunku skutecznego pomagania 

osobom z obu tych grup. Ważna jest też stała edukacja społeczeństwa, mająca na celu 

zmianę świadomości w kwestii negatywnych i szkodliwych stereotypów na temat 

stosowania przemocy, jak też roli kobiety i mężczyzny w życiu rodzinnym i społecznym. 

Między innymi służyć ma temu opracowywanie i realizacja programów przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. W miarę potrzeb i zmiany sytuacji społecznej zadania i cele 

programu mogą ulec zmianom i udoskonaleniom. Niniejszy Program zawiera zadania do 

realizacji dla wszystkich jednostek i instytucji zajmujących się problemem przemocy. 

Jego nadrzędnym celem jest ograniczenie na terenie gminy Golina skali problemu 

przemocy, zaś jego szczegółowe cele odnoszą się do całego systemu zapobiegania  

i zwalczania przemocy w rodzinie. 
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II. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 

            

Definicja przemocy, jej rodzaje, formy i cykle 

 

W literaturze tematu wymieniane są cztery terminy najczęściej używane w odniesieniu do 

aktów przemocy: „agresja” (aggression), „przemoc” (violence), „przymus” oraz „przemoc 

o charakterze przestępczym” (crimi-nal violence). Przemoc domowa, zwana też przemocą 

w rodzinie, to „zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw 

członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie                            

i szkody.3Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie 

to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające 

prawa lub dobra osobiste osób najbliższych 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. Światowa 

Organizacja Zdrowia formułuje definicję przemocy, zgodnie, z którą jest to „celowe 

użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu, lub 

przeciwko grupie, lub społeczeństwu, co powoduje lub jest prawdopodobne, że 

spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie i śmierć, ból fizyczny, zaburzenie rozwoju lub 

deprawację”. 

 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że : 

 Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania. 

 Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą. 

 Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej. 

 Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych 

i psychicznych. 

 

 

 

 

                                                 
3
 A. Nowakowska, Dziecko – ofiara domowej przemocy, (w:)Patologie naszych czasów, red. A. Drążek,            

E. Drążek, Białystok 2007, s.22 
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Formy przemocy 

 

Przemoc fizyczna - np. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, 

policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie 

przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami 

żrącymi, użycie broni lub innych niebezpiecznych narzędzi, porzucanie w niebezpiecznej 

okolicy, wyrzucanie z samochodu, gaszenie papierosa na osobie, nieudzielanie koniecznej 

pomocy. 

Przemoc psychiczna - np. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie 

własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała 

krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie                               

i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie 

snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, 

zawstydzanie), stosowanie bezprawnych gróźb np. zabiję cię, szantażowanie zabójstwem, 

przekonywanie o swojej bezkarności. 

Przemoc seksualna - definiowana jest, jako „wymuszanie kontaktów o charakterze 

seksualnym wbrew woli danej osoby, a także kontynuowanie aktywności seksualnej bez 

jej zgody, gdy nie jest w pełni świadoma lub gdy obawia się odmówić.4 

Przemoc ekonomiczna - np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia 

pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb członków 

rodziny. 

Zaniedbywanie - niezaspokajanie podstawowych potrzeb egzystencjalnych oraz 

świadome nieudzielanie pomocy w sytuacjach trudnych, w potrzebie. Przejawia się                                       

w niedostarczaniu odpowiedniej ilości pożywienia, braku dbałości o higienę, 

niezapewnieniu odpowiedniego ubioru, w braku dbałość o zdrowie, itp. 

Przemoc w rodzinie najczęściej nie jest jednorazowym zdarzeniem. Zazwyczaj, jeżeli ktoś 

raz dopuścił się przemocy wobec bliskich osób, może zastosować ją po raz kolejny. 

Osoby zajmujące się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie obserwują, że 

przemoc kształtuje się w oparciu o charakterystyczny schemat, który określa się mianem 

cyklu przemocy. Amerykańska psycholog Leonora E. Walker badając kobiety doznające 

przemocy w rodzinie opisała pewne cyklicznie pojawiające się w ich związkach 

                                                 
4
 W. Badura – Madej, A. Dobrzyńska -Mesterhazy Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. 

Kraków 2000, s.15 
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zdarzenia. Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy:  

 

Faza narastającego napięcia 

To pierwsza faza, w której z różnych przyczyn dochodzi do stopniowego wzrostu napięcia, wszyscy 

domownicy wyczuwają, że zaczyna się dziać cos złego. Przyczynami są często błahostki, drobne 

nieporozumienia. Osoba stosująca przemoc jest stale poirytowana, natomiast osoba doznająca 

przemocy obarcza siebie winą i stara się unikać awantur.  

 

 

 

Faza ostrej przemocy 

To druga faza, w której napięcie prowadzi do wybuchu gniewu i rozładowania agresji. Partner staje się 

gwałtowny, wpada w szał, jakiś drobiazg wywołuje awanturę. Osoba doświadczająca przemocy może 

doznać obrażeń, zagrażających jej zdrowiu i życiu. W tej fazie, ofiary decydują się na wzywanie 

pomocy, złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.  

 

     

 

Faza miodowego miesiąca 

To trzecia faza, w której osoba stosująca przemoc zachowuje się wobec ofiary jak w okresie 

narzeczeństwa, wyraża skruchę, składa obietnice, obiecuje poprawę. „Sprawca” jest czuły troskliwy, 

zapewnia o swojej miłości, mężczyzna uwodzi ofiarę. Przeprosinom często towarzyszą łzy i prezenty. 

W tej sytuacji osoba doznająca przemocy często czuje się odpowiedzialna za to co się stało  

i postanawia dać sprawcy „druga szansę”. Ulegają złudzeniu, że złe traktowanie się więcej nie 

powtórzy. W tym czasie ofiary zaczynają usprawiedliwiać zachowanie sprawcy, bronią go biorąc winę 

na siebie. Faza miodowego miesiąca zatrzymuje ofiarę w sytuacji przemocy, bo łatwo pod jej 

wpływem zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch faz. Niestety faza miodowego miesiąca nie trwa 

długo. Po jakimś czasie napięcie znowu narasta i cały cykl przemocy się powtarza. Z biegiem czasu 

przemoc staje się coraz gwałtowniejsza i dotkliwsza.  
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III. ANALIZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE 

GMINY GOLINA 

 

 

 Gmina Golina na dzień 31.12.2021 r. liczyła 12.037 mieszkańców. Liczba osób 

bezrobotnych zarejestrowanych na ten dzień  w PUP w Koninie wynosiła 400 osób  

z czego jedynie 73 osoby pobierały zasiłki dla bezrobotnych. 

Komisariat Policji w Golinie podaje, że: 

 

Tabela nr 1 

 

Zakres danych 

 

 

2019r. 

 

2020r. 

 

2021r. 

 

Liczba założonych Niebieskich Kart 

 

 

10 

 

14 

 

10 

 

Liczba wniosków o leczenie w związku           

z nadużywaniem alkoholu 

 

 

12 

 

10 

 

10 

 

Liczba interwencji w związku ze 

stosowaniem przemocy wśród uczniów          

w szkołach 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Źródło: Komisariat Policji w Golinie 
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Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie przedstawiają, że bezrobocie             

i bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych  jest nadal dużym problemem. 

Nałogi zaś, nie sprzyjają poprawie warunków życia mieszkańców gminy. 

 

Tabela nr 2 

 

 

Powody 

 

 

2021 

 

2020 

 

2019 

 

Rodzin 

 

 

Osób 

 

Rodzin 

 

Osób 

 

Rodzin 

 

Osób 

 

Ogółem 

 

 

235 

 

456 

 

243 

 

452 

 

264 

 

587 

 

Bezrobocie 

 

 

76 

 

193 

 

66 

 

152 

 

72 

 

177 

 

Bezradność        

w sprawach 

opiekuńczo- 

wychowawczych 

 

 

 

15 

 

 

53 

 

 

11 

 

 

36 

 

 

12 

 

 

41 

 

Alkoholizm 

 

 

15 

 

28 

 

13 

 

22 

 

16 

 

24 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A78120F8-4B06-431D-B9A2-6146267C737F. Podpisany



9 

 

Ze sprawozdań z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że działania grup 

roboczych opierają się na procedurze „Niebieskiej Karty”.  

W 2021 r. prowadzono 22 procedury, w 2020 r. -20 a w 2019r. -17. 

 

Tabela nr 3. 

 

Rodzaj Niebieskiej  

Karty 

 

 

Liczba Niebieskich Kart w kolejnych latach  

 

 

2021 

 

 

2020 

 

2019 

 

Niebieska Karta C 

 

 

9 

 

6 

 

10 

 

Niebieska Karta D 

 

 

6 

 

5 

 

6 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golnie. 

 

Wielkość zjawiska przemocy na terenie gminy nie jest dokładnie ustalona w związku              

z występowaniem przemocy ukrytej, toczącej się w rodzinie czy środowiskach, które nie 

zgłaszają nigdzie problemu.  

 

Sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie, 

która prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych pokazują, że poprzez punkt 

konsultacyjno- informacyjny przy GKRPA udzielono szeregu konsultacji i rozmów 

motywujących do zmiany stylu życia osób z problemem alkoholowym. 

W roku 2019 było ich 122,  w 2020 -57 a w 2021 – 59. 
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IV. CELE PROGRAMU 

 

Celem Programu jest: 

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Golina, 

2) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 

3) zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Cele ogólne będą realizowane przez: 

1) budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy, 

2) diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Golina, 

3) podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie, 

4) udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

5) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

 

 

V. ZAŁOŻENIA PROGRAMU  

 

Realizacja celów Programu zakłada: 

1) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie, 

2) promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy, 

3) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie, 

4) działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

 

 

VI. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

 

1.Program jest spójny z Programami: 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy, 

 Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Miasta i Gminy Golina. 
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2. Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

 ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                 

(Dz. U. z 2021r. poz. 1249) 

 ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) 

 ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119) 

 

VII. ZASOBY GMINY GOLINA W ZAKRESIE REALIZACJI 

PROGRAMU 

 

1. Zasoby ludzkie – specjaliści z różnych dziedzin. 

2. Zasoby instytucjonalne – instytucje i organizacje zajmujące się problemem 

przemocy w rodzinie oraz instytucje i organizacje pełniące funkcję wspierającą: 

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Posterunek Policji, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, 

 placówki oświatowo-wychowawcze, 

 Zakłady Opieki Zdrowotnej, 

 parafie. 

 

VIII. CZYNNIKI GWARANTUJĄCE WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ 

PROGRAMU 

 

 poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym, 

 dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych, 

 dobra współpraca służb i instytucji na terenie gminy oraz poza nią, 

 otwartość i chęć współpracy specjalistów, 

 silne więzi rodzinne, 

 chęć zmiany i wyjścia z kryzysu. 
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IX. ZAGROŻENIA W REALIZACJI ZADAŃ 

 

 stereotypy panujące w środowisku na temat przemocy w rodzinie, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

 brak współpracy rodziny w zakresie przezwyciężania kryzysów, 

 problem uzależnienia od alkoholu w rodzinach, 

 ubóstwo, 

 brak należytej infrastruktury socjalnej w gminie, 

 brak lub zbyt mała współpraca interdyscyplinarna, 

 brak motywacji ekonomicznej dla członków zespołu interdyscyplinarnego. 

 

X. REALIZACJA CELÓW PROGRAMU 

 

CEL 1 

 

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Golina 

 

Działania: 

1. Współpraca w ramach zespołu interdyscyplinarnego: 

 pracownicy socjalni, 

 przedstawiciele oświaty, 

 przedstawiciele policji, 

 kuratorzy sądowi, 

 przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 przedstawiciele ochrony zdrowia, 

 przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

 inni w zależności od zasobów, 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

 opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym, 
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 monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą, 

 dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi 

do przemocy oraz efektów tych działań, 

 podejmowanie działań prewencyjnych w środowiskach zagrożonych przemocą, 

 inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą, 

 udział w działaniach edukacyjno-informacyjnych. 

2. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy: 

 propagowanie skutecznych sposobów powstrzymywania przemocy, 

 obalanie mitów na temat przemocy, 

 szkolenia na temat przemocy, 

 prowadzenie kampanii zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w zakresie 

ograniczenia oglądania przemocy w telewizji, grach komputerowych, 

 wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu promujące zachowania 

nieagresywne, 

 organizowanie spotkań edukacyjnych dla mieszkańców, np. w świetlicach 

wiejskich, 

 dystrybucja ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutków, 

 organizowanie konkurów, np. plastycznych, wśród dzieci i młodzieży w zakresie 

zapobiegania przemocy. 

Podmioty realizujące działanie:  

 placówki oświatowo-wychowawcze i kulturalne, 

 Gminne Świetlice Środowiskowe, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny. 

 

Termin realizacji 2022-2024 
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CEL 2 

 

Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie 

 

Działania: 

1. Izolowanie sprawców od ofiar. 

2. Udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno-

edukacyjnych. 

3. Przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu, stosującymi przemoc. 

4. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Koninie o obowiązek podjęcia leczenia 

odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu. 

Podmioty realizujące działanie: 

 Policja, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny. 

 

Termin realizacji 2022-2024 

 

CEL 3 

 

Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

 

Działania: 

1. Udzielanie informacji dotyczącej bezpiecznego schronienia osobom 

dotkniętym przemocą w ośrodkach interwencji kryzysowej  

i w specjalistycznych ośrodkach wsparcia, 

2. Udzielanie informacji na temat pozyskania zaświadczenia lekarskiego, 

3. Udzielanie informacji na temat praw osób będących ofiarami przemocy, 

4. Udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno-

edukacyjnych, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A78120F8-4B06-431D-B9A2-6146267C737F. Podpisany



15 

 

5. Rozpowszechnianie telefonu zaufania „Niebieska Linia”, „Pomarańczowa 

Linia”. 

Podmiot realizujący działanie: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

6. Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

 podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „Niebieskiej 

Karty”, 

 przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach przewodniczącemu 

zespołu interdyscyplinarnego. 

Podmioty realizujące działanie: 

 Policja, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, 

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 przedstawiciele oświaty, 

 przedstawiciele ochrony zdrowia. 

7. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

wsparcia. 

Podmioty realizujące działanie: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Policja, 

 Gminny Zespól Interdyscyplinarny. 

 

Termin realizacji 2022-2024 

 

XI. FINANSOWANIE PROGRAMU  
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2022-2025  finansowany będzie  ze środków własnych Gminy. Może 

być również finansowany z  dotacji oraz ze środków pozabudżetowych pozyskanych  

z innych źródeł. 
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XII. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

  

Podmiotem odpowiedzialnym za monitoring i ewaluację programu będzie Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie we współpracy z Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Monitoring 

umożliwi analizę w realizacji podejmowanych działań oraz pozwoli na ocenę 

skuteczności tych działań. Niniejsze informację umożliwiają szersze rozeznanie 

potrzeb, jednocześnie wskazując kierunek na rozwijanie programów w przyszłości. 

Monitoring odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość jego realizatorów.  

Podstawowe cele ewaluacji Programu to:  

 udoskonalenie podejmowanych działań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy , 

 informacja o efektach wdrażania Programu oraz uzyskanie odpowiedzi na 

pytania związane z jego realizacją, 

 pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie Programu wśród wszystkich 

zainteresowanych jego funkcjonowaniem i efektami. Monitoring  

i ewaluacja odbywać się będzie według kryterium odpowiedniości 

realizowanych działań w stosunku do ewoluujących potrzeb mieszkańców 

gminy.  
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