
UCHWAŁA NR XVI/86/2016
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na lata 2016-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6, ust. 2 pkt. 1 art. 9b pkt 1 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1390)

Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Marek Kozieł
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/86/2016

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 30 marca 2016 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

SPIS TREŚCI
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3. Problem przemocy na terenie gminy Dwikozy

II. Realizacja

1. Cele programu

a) Cel główny

b) Cele szczegółowe

2. Sposób realizacji

III. Postanowienia końcowe

1. Spodziewane efekty realizacji programu

2. Sposób kontroli

3. Finansowanie programu

4. Ewaluacja
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Wstęp

Przemoc, agresja, złość, nienawiść, krzyk, rozpacz, zwątpienie - czy jest możliwe, aby świat nie znał 
znaczenia tych słów??? Każdy dzień dany jest nam w nagrodę a nie za karę, każdy dzień jest szansą dla nas 
samych ale też dla innych, dla tych którzy nie dostrzegają, dla tych którzy nie rozumieją wartości życia, 
miłości, dobroci- dla tych którzy cierpią i wreszcie dla tych którzy sprawiają, że ktoś cierpi.

W życiu nie chodzi o to aby się zatracić, zagubić ale o to, aby postępować w zgodzie z samym sobą, aby 
czynić dobro - bo tylko wtedy będzie nam dane żyć w spokoju, szacunku i miłości, bez zawiści, bez pogardy 
wreszcie bez przemocy. Życie ludzkie jest najwyższą wartością każdego człowieka, jest największym dobrem 
jaki można sobie wyobrazić. Każdy z nas powinien szanować siebie, ale przede wszystkim innych, bo w ten 
sposób oddaje hołd „życiu” i temu co ono niesie. Życie nas ludzi - jest różne, jednego dnia cieszymy się 
każdym uśmiechem, każdą chwilą spędzoną wśród bliskich, każdym najmniejszym gestem. Jesteśmy 
szczęśliwi i dajemy tą radość każdej napotkanej osobie – takie właśnie bywa życie, wspaniałe. Lecz to tylko 
jedna strona medalu, druga jest odwrotnością tej pierwszej, pięknej, radosnej i szczęśliwej.

Są wśród nas osoby, które żyją inaczej, manifestują inne wartości i poglądy. Są to osoby, które nie doceniają 
tej największej wartości danej każdemu człowiekowi, każdemu bez względu na wiek, płeć, wygląd czy 
wykształcenie. Nie czerpią z życia tego, co w nim najpiękniejsze- a rujnują je sobie i swoim bliskim, 
powodując ból i cierpienie.

Zjawisko przemocy jest wszechobecne w społeczeństwie, wystarczy włączyć telewizję czy radio, zresztą 
prasa również nie przestaje donosić o nowych przypadkach znęcania, bicia, poniżania. Przemoc narusza 
podstawowe prawo każdego człowieka – prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa. Często mierząc się ze 
zjawiskiem przemocy odczuwa się bezradność czasem nawet gniew. To naturalne reakcje na ten trudny 
problem. Wymaga on od osób zajmujących się tematyką przemocy niemałych wysiłków, jednak nawet wtedy 
nie ma gwarancji, że problem zniknie. W takich sytuacjach pomocna staje się wiedza o tym zjawisku. Kiedy 
potrafimy zrozumieć czym jest agresja i przemoc, znamy przyczyny takich zachowań, łatwiej nam poszukać 
sposobów zapobiegania i przeciwdziałania.

Zjawisko przemocy w Gminie Dwikozy nie stanowi dominującego problemu, jednak niestety występuje. 
Statystyki wskazują, że przemoc w rodzinie wśród mieszkańców Gminy Dwikozy pozostaje na 
porównywalnym poziomie w stosunku do lat ubiegłych, świadczy o tym liczba wszczętych procedur 
Niebieskiej Karty.

W ciągu ostatnich czterech lat instytucje pomocowe takie jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat 
Policji w Dwikozach, Sąd Rejonowy w Sandomierzu oraz Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych prowadziły działania informacyjno – edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy, udzielały 
wsparcia osobom potrzebującym, prowadzili szeroko rozumianą profilaktykę poprzez uwrażliwianie lokalnej 
społeczności na problem przemocy. Została również zorganizowana kampania pn. „SZCZĘŚLIWA RODZINA 
– RODZINA BEZ PRZEMOCY”. Kampanię zorganizował Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Powyższe działania potwierdzają sens podejmowanych starań w dążeniu do wyeliminowania przemocy 
w rodzinie. Należy w dalszym ciągu prowadzić oddziaływania w kierunku przeciwdziałania zjawiskom 
rodzącym przemoc, należy uczynić wszystko, aby rodzina, która jest najwyższą wartością była szczęśliwa, 
bezpieczna i wolna od przemocy. Rodzina bowiem jest pierwszą „nauczycielką życia”, to właśnie dzięki niej 
kształtują się wzorce osobowe i postawy. Dzięki dobrze funkcjonującej rodzinie tworzy się poczucie 
bezpieczeństwa, oraz fundamentalne zasady dobrego życia. To w rodzinie ludzie uczą się siebie nawzajem, 
uczą się odpowiedzialności za drugą osobę i przede wszystkim - uczą się miłości. Dzieci potrzebują dobrych 
wzorców, a te wywodzą się przede wszystkim z rodziny. Dziecko jest dobrym obserwatorem, ono przygląda 
się, naśladuje zachowania, uczy się. Uczy się zachowań zarówno dobrych jak i złych, dlatego tak ważne jest, 
aby zdawać sobie sprawę ze swoich poczynań, aby od samego początku dziecko patrzyło na nas oczami 
wypełnionymi miłością i poczuciem bezpieczeństwa. Aby jednak tak się stało my jako dorośli ludzie, jako 
rodzice naszych dzieci musimy obdarzać dzieci rozsądną, wyrozumiałą i wymagającą miłością, która jest 
podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju każdego dziecka. Wychowywanie dziecka nie polega 
przecież tylko na tym, aby się mu poświęcać w dosłowny sposób. Istotą jest poświęcać się w sposób mądry, 
aby wychować je do prawdziwej miłości. Można to uczynić stawiając pewne wymagania, lecz tylko kochając 
można wymagać. Można wymagać, wymagając również od siebie.
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I. ISTOTA I ZAKRES PROGRAMU

1. Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 
niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1286

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dwikozy na lata 2016 - 2020.

2. Informacje ogólne

Podstawową komórkę społeczną pełniącą niezwykle ważną funkcję w społeczeństwie stanowi rodzina. To 
rodzina 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 doświadczania 
współżycia z ludźmi.

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

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

a) Przemoc fizyczną,

b) Przemoc psychiczną,

c) Przemoc seksualną,

d) Przemoc ekonomiczną.

a) Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko uszkodzenia ciała. Przejawami 
przemocy fizycznej są: popychanie, policzkowanie, szarpanie, uderzenie pięścią, kopanie, przypalanie 
papierosem, duszenie, rzucanie przedmiotami, drapanie, plucie, wykręcanie rąk, napaść z użyciem broni, 
krępowanie lub uwięzienie, świadome stworzenie niebezpiecznych sytuacji stanowiących zagrożenie fizyczne. 
Lista form przemocy nie ogranicza się tylko do wymienionych powyżej. W praktyce spotyka się ich znacznie 
więcej.

b) Przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby, zastraszanie, emocjonalne wykorzystanie, za które uważa się 
oskarżanie, upokarzanie, poniżanie, obwinianie i manipulowanie poczuciem winy, wyzwiska, wmawianie 
choroby psychicznej, odmawianie współżycia seksualnego, izolowanie poprzez kontrolowanie lub zakaz 
kontaktów z innymi, zabranianie korzystania z telefonu, samochodu, zakaz opuszczania domu itd.

c) Przemoc seksualna

Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli. Przymus może 
polegać na bezpośrednim użyciu siły fizycznej, ale także na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu.

d) Przemoc ekonomiczna

Przemoc ekonomiczna polega na tym, że ofiara staje się zależna finansowo od partnera. Objawia się to 
ograniczeniem dostępu ofiary do pieniędzy czy do informacji o stanie finansowym rodziny, zmuszenie ofiary 
do proszenia o każdy grosz, wykradanie pieniędzy ofiary, niedopuszczanie ofiary do pracy zarobkowej.
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Sprawcy przemocy są bezwzględni, zniewalają swe ofiary, stosując wobec nich groźby i demonstrację swej 
siły. Natomiast ofiary w obliczu przemocy są zwykle bierne, rzadko sięgają po asertywne, a nawet agresywne 
formy zachowania. Ich wyróżniającą cechą jest silne poczucie winy i przypisywanie sobie odpowiedzialności 
za akty agresji. Doznawanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucia bezsilności, ciągłego 
niepokoju, depresji, chorób związanych ze stresem. Szczególnie dramatyczne konsekwencje przemocy zauważa 
się u dzieci. Powoduje ona w ich psychice nieodwracalne skutki, które mogą dać znać o sobie dopiero 
w dorosłym życiu. Dlatego też większość ofiar przemocy potrzebuje pomocy innych, bez tego sami nigdy nie 
zdobędą się na odwagę, żeby się przeciwstawić. Z uwagi na powyższe fakty konieczne jest podjęcie działań 
zmierzających w kierunku edukacji społeczeństwa, dostarczając wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach 
radzenia sobie z problemami. Niezbędne jest również zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej 
i terapeutycznej ofiarom przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci.

3. Problem przemocy na terenie Gminy Dwikozy

Problem przemocy w rodzinie w Gminie Dwikozy na przestrzeni ostatnich lat pozostaje na porównywalnym 
poziomie. Odnotowane różnice nie są na tyle znaczne, aby mówić o tendencji wzrostowej czy spadkowej 
problemu.

Od 2012r. na podst. przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest nie tylko 
przez policję ale również przez inne podmioty (ośrodek pomocy społecznej, oświata, służba zdrowia, gminna 
komisja rozwiązywania problemów alkoholowych).

Poniżej zostały przedstawione działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz grup roboczych w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty“ od czasu utworzenia 
w Gminie Dwikozy ZI.

2011 2012 2013 2014 2015
Liczba sporządzonych „NK” wszczynających 
procedurę w danym roku przez przedstawicieli 
poszczególnych podmiotów:
OGÓŁEM

4 7 6 12 15

OPS 0 0 3 1 1
Policja 3 5 2 11 14
GKRPA 0 0 0 0 0
Oświata 1 2 1 0 0
Ochrona zdrowia 0 0 0 0 0
Liczba sporządzonych „NK’ C 4 7 6 12 20
Liczba sporządzonych „NK” D 4 7 5 12 19
Liczba zakończonych procedur „NK” 0 4 6 8 13
Zakończenia przemocy w rodzinie oraz 
zrealizowania indywidualnego planu pomocy 0 2 5 2 6

Braku zasadności podejmowania działań 0 2 1 6 7

.

Działania ZI i grup roboczych 2011 2012 2013 2014 2015
Liczna posiedzeń ZI 2 4 6 4 4
Liczba spotkań grup roboczych 5 28 21 31 35

Mimo, iż nie odnotowano znaczących różnic dotyczących w/w zagadnienia, to z doświadczenia służb 
zajmujących się przemocą domową oraz sygnałów ze środowiska wynika, że statystyki nie oddają powagi 
problemu. W szczególności, często ofiarami przemocy w rodzinie są dzieci, które z reguły nie potrafią same 
poprosić o pomoc. Przepisy prawa nie do końca ułatwiają właściwe i skuteczne działanie instytucji w walce 
z tym zjawiskiem. Należy także podnieść zasadniczy element, bez wątpienia wpływający na próbę oceny skali 
zjawiska przemocy w rodzinie, a mianowicie tzw. „ciemną liczbę” zdarzeń nieodnotowanych przez Policję, ani 
też żadną ze służb. W związku z licznymi czynnikami hamującymi pokrzywdzonych przed ujawnianiem tego 
typu zdarzeń (strach ofiary przed sprawcą, wstyd przed rodziną, znajomymi, obawa o los dzieci, obawa 
o sytuację ekonomiczną rodziny, etc.), skala zjawiska może przekraczać zdarzenia ujawnione.
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Znowelizowana ustawa o przeciwdziałania przemocy w rodzinie zbiurokratyzowała procedury udzielania 
pomocy – świadczą o tym choćby liczby spotkań grup roboczych.

Żaden z przypadków przemocy w rodzinie rozpatrywanych przez Zespół Interdyscyplinarny czy też grupy 
robocze nie zakończył się skierowaniem sprawy do instytucji wspierającej tj. odizolowaniem osoby 
pokrzywdzonej od sprawcy. W żadnym przypadku nie była też konieczna pomoc medyczna. Osoby, co do 
których zachodziło podejrzenie, że są ofiarami przemocy informowano o przysługujących im uprawnieniach 
i możliwościach prawnych, kierowano do instytucji w powiecie udzielających specjalistycznego poradnictwa 
(głównie prawnego i psychologicznego) oraz informowano o możliwości skorzystania z terapii. Osoby, co do 
których zachodziło podejrzenie, że są sprawcami przemocy informowano o konsekwencjach, w tym prawnych, 
stosowanej przemocy, jak również o możliwościach uzyskania wsparcia terapeutycznego.

Istotnymi problemami utrudniającymi skuteczną walkę ze zjawiskami przemocy w rodzinie występującymi 
wśród mieszkańców Gminy Dwikozy, są m.in:

- brak specjalistów dostępnych na terenie gminy

- brak bazy lokalowej dla ofiar przemocy domowej ,

- brak możliwości izolowania sprawców przemocy,

- niska świadomość społeczna,

- funkcjonowanie stereotypów na temat przemocy,

- zatajanie przez członków rodziny i bliskich przemocy domowej,

- brak współdziałania ze strony osoby doznającej przemocy.
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II. Realizacja

Działania wyznaczone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dwikozy 
na lata 2016-2020 mają charakter ciągły.

Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację działań wyznaczonych w Gminnym Programie jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dwikozach.

Podmiotami realizującymi działania mogą być: Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, 
Gminna Biblioteka Publiczna, organizacje pozarządowe, parafie.

Partnerami w realizacji działań są z kolei: placówki służby zdrowia, specjaliści placówek pomocowych 
i wspierających w powiecie, Komisariat Policji w Dwikozach, Sąd Rejonowy w Sandomierzu, Prokuratura 
Rejonowa w Sandomierzu, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, organizacje pozarządowe, media 
i społeczność lokalna.

1. Cele programu:

a) CEL GŁÓWNY

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w gminie Dwikozy, oraz zwiększenie skuteczności pomocy 
dla rodzin, w których ten problem występuje.

b) CELESZCZEGÓŁOWE

1. Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy 
w rodzinie

2. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców Gminy Dwikozy na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy

3. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie

5. Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy 
w rodzinie lub osobami stosującymi przemoc w rodzinie

2. Sposób realizacji:

OBSZAR 1. Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych 
zjawiskiem przemocy w rodzinie

· jak najszersze diagnozowanie i monitorowanie tzw. „grup ryzyka” przez podmioty uczestniczące 
w procedurze „Niebieskie Karty

· zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, 
upowszechnienia informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym 
przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie

· zmiana postrzegania przez społeczeństwo problemu przemocy w rodzinie przygotowanie i kolportaż 
odpowiednich materiałów informacyjno-edukacyjnych nt. infrastruktury placówek pomocowych i instytucji 
wspierających (informatory, ulotki, plakaty)

· propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, zapobieganie złym zachowaniom;

· wdrażanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

· realizacja programów służących działaniom profilaktycznym, mających na celu udzielenie specjalistycznej 
pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do 
dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

· podejmowanie działań w celu zapewnienia pomocy, poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia 
i bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
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· udzielanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom dotkniętym 
przemocą

OBSZAR 2. podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców Gminy Dwikozy na 
temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy.

· upowszechnienie informacji na temat przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania i ochrony przed 
przemocą

· współudział instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (m.in. ops, policja, 
oświata, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych) w kampaniach społecznych na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez jednostki nadrzędne

· prowadzenie akcji informacyjnych kierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie sposobów jej przeciwdziałania oraz możliwości uzyskania pomocy

· zorganizowanie kampanii społecznej dotyczącej tematyki przemocy

działania:

- opracowanie, wydanie i dystrybucja ulotki dla patroli interwencyjnych Policji, informującej o dostępnych 
miejscach pomocy dla członków rodzin uwikłanych w przemoc domową

- opracowanie, wydanie i dystrybucja plakatu- instrukcji na użytek placówek służby zdrowia zawierającego 
informacje o możliwości podjęcia działań i uzyskania pomocy zarówno dla personelu medycznego jak 
i pacjentów zgłaszających się z urazami doznanymi na skutek przemocy domowej

- opracowanie, wydanie i dystrybucja plakatu, kierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 
i gimnazjum zawierającego treści edukacyjne o zjawisku przemocy domowej oraz informacje o miejscach 
uzyskania pomocy

- dystrybucja ulotek i upowszechnienie informacji o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach dla osób uwikłanych w przemoc domową oraz osób 
z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

OBSZAR 3. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

· diagnozowanie i monitoring zjawiska przemocy w rodzinie

· rozwój działalności zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych

· rozwój poradnictwa specjalistycznego dla różnych kategorii ofiar i sprawców, w tym: rodzinnego, 
prawnego, psychologicznego, socjalnego

· rozwój poradnictwa dla rodziców z rodzin zagrożonych przemocą

· rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby 
stosujące przemoc w rodzinie

OBSZAR 4. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą 
w rodzinie

· rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej 
przemocą w rodzinie

· poszerzenie oferty środowiskowych form o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem 
edukacyjno – zawodowym

OBSZAR 5. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

· systematyczna edukacja i podnoszenie kompetencji służb stykających się z problematyką przemocy 
w rodzinie

· podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób dotkniętych 
przemocą

· stałe podnoszenie jakości usług świadczonych przez instytucje pomocowe
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· aktywność, współdziałanie i wymiana informacji między służbami

· przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie
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III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spodziewane efekty realizacji programu w okresie 2016-2020:

a) zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla ofiar przemocy

b) zmiana postaw lokalnej społeczności wobec przemocy w rodzinie

c) zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy

d) pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia sobie z tym 
problemem

e) usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą

f) wzrost liczby osób profesjonalnie pomagającym ofiarom przemocy w rodzinie

g) spadek liczby sprawców przemocy a także rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie

h) wzrost a potem spadek liczby osób zgłaszających się o pomoc w sprawie przemocy,

i) otwarte mówienie o występującej przemocy

2. Sposób kontroli

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego składa roczne sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

3. Finansowanie

Źródłem finansowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dwikozy są środki 
własne gminy, dotacje zewnętrzne (środki unijne, dofinansowanie w ramach programów rządowych).

3. Ewaluacja

Niniejszy program podlega ewaluacji.

Formy ewaluacji:

· sprawozdania z prac grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego,

· protokoły z zebrań Zespołu Interdyscyplinarnego

· dokumentacja własna
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.
1390) art. 6, ust. 2 nakłada na Gminę tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
polegającego między innymi na opracowaniu i realizowaniu gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

Jednym z podstawowych ogniw całego systemu wsparcia rodziny jest powołanie Zespołu
Interdyscyplinarnego do zadań którego należy przede wszystkim realizacja założeń Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Z uwagi na powyższe przedkłada się projekt uchwały wraz załącznikiem, który stanowi Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
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