
UCHWAŁA NR XV/125/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zmianami) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2021 – 2026, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCYW RODZINIE
NA LATA 2021-2026

Załącznik do uchwały Nr XV/125/2021

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 22 stycznia 2021 r.
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I. PODSTAWA PRAWNA

Już ustawa zasadnicza, jaką jest Konstytucja RP, gwarantuje obywatelowi ochronę przed
wszystkimi rodzajami przemocy. Sposoby i rodzaje działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie precyzują niżej wymienione akty prawne:
– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz.
218 ze zmianami)
– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 ze zmianami)
– ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.2277 ze zmianami)
– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 poz.1444 ze zmianami)
– ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30 ze
zmianami)
– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 poz. 1575
ze zmianami)

II. INFORMACJE OGÓLNE:

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość,
system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci a wzajemne
relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu odgrywają ważną rolę w prawidłowo
funkcjonującej rodzinie. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować
podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania
poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi
oraz z oczekiwaniami społecznymi. Dlatego interesem całego społeczeństwa winno być dbanie o
odpowiednie relacje wewnątrzrodzinne, aby rodziny były środowiskiem bezpiecznym, a dzieci w nich
wychowywane dorastały w poczuciu przynależności, bezpieczeństwa i miłości.

Z badań dotyczących rodziny, a także obserwacji życia społecznego wiadomo, że ludzie
niechętnie przyznają się do przemocy wewnątrz rodziny, jednakże jest to zjawisko coraz bardziej
ujawniane oraz zatacza coraz to szersze kręgi społeczne. Występuje niezależnie od poziomu
wykształcenia, statusu społecznego, czy sytuacji materialnej i dotyka nie tylko rodziny ubogie,
dotknięte alkoholizmem, bezrobociem czy wykluczeniem społecznym.

Dla właściwego rozpoznania zjawiska konieczne jest jego zdefiniowanie. Według definicji
zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie należy
rozumieć jako: „Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające
prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny - osoba najbliższa w rozumieniu
art. 115 §11 ustawy z dnia 6.06.1997 r. -Kodeks karny), w szczególności narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność,
w tym seksualne, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą'.
Należy pamiętać, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo.

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy różnych
instrumentów:

a) przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły,naruszające
granice fizyczne członka rodziny bez jego zgody, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie,
np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie,

kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotem itp.
b) przemoc seksualna – obejmuje całe spektrum zachowań, naruszających granice osoby
w sferze seksualnej np. zmuszanie członka rodziny do określonych zachowań i kontaktów
seksualnych w nie odpowiadający mu sposób, czy też w niedogodnym dla niego miejscu i
czasie,
c) przemoc ekonomiczna/materialna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego
osoby doznającej przemocy, w celu wywierania na nią wpływu między innymi poprzez
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odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie
podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów lub zmuszanie do zaciągania
zobowiązań finansowych bez porozumienia z partnerem, ograniczenie dostępu do środków
finansowych.

d) zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak
opieki i uniemożliwienie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych – związanych ze snem,
odżywianiem, higieną.
e) przemoc psychiczna - to umyślne działanie wykorzystujące nie siłę fizyczną lecz mechanizmy
psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby
u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych
i nerwicowych;

III. SPOŁECZNE SKUTKI PRZEMOCY

Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są zarówno
bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, długotrwałe problemy
ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie.
Osoby krzywdzone mogą doznać urazów fizycznych i trwałego kalectwa. Skutkiem przemocy mogą
być zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego, uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
trudności w funkcjonowaniu w różnych rolach społecznych, konsekwencje w postaci złożonego zespołu
stresu pourazowego, trwałych zmian w osobowości osób krzywdzonych. Na szczególnie poważne
konsekwencje zachowań przemocowych narażone są dzieci. Często są one bezpośrednimi ofiarami
lub/i świadkami przemocy w rodzinie. Obok obrażeń cielesnych przemoc domowa powoduje,
że dziecko żyje w poczuciu ciągłego strachu i zagrożenia, pozbawione miłości, zaufania

i bezpieczeństwa. Niezaspokajanie podstawowych potrzeb wpływa na dalszy rozwój dziecka i jest
przyczyną wielu schorzeń psychosomatycznych. Konsekwencje przemocy ujawniają się często również
po długim czasie, kiedy dziecko dorasta lub jest w dorosłym życiu. Odroczone skutki przemocy
objawiają się w postaci różnych form niedostosowania społecznego.

Trudności w nauce, wagarowanie, ucieczki z domu, udział w nieformalnych młodzieżowych
grupach przestępczych, wysoki poziom agresji, nadużywanie alkoholu, sięganie po narkotyki, to tylko
niektóre ze sposobów ucieczki od problemu przemocy w rodzinie. Ponadto zachowania przemocowe
są dziedziczone i powielane w dorosłym życiu. Młodzi chłopcy wychowujący się w rodzinach, gdzie
mężczyzna znęca się nad kobietą, uczą się agresji wobec kobiet, dziewczynki zaś postrzegają bicie,
maltretowanie i wykorzystywanie jako elementy wpisane w rolę kobiety. Doświadczanie przemocy
w dzieciństwie podwyższa ryzyko, że krzywdzone dzieci same staną się krzywdzącymi rodzicami.

Sprawcy przemocy w rodzinie stanowią grupę niejednorodną pod wieloma względami.
Różnicuje ich między innymi płeć. Mimo, iż przewaga liczebna wśród sprawców jest po stronie
mężczyzn,
nie można marginalizować sytuacji, w których sprawcami przemocy są kobiety tym bardziej, że nie są
to przypadki odosobnione. Stosowaniu przemocy towarzyszy często uzależnienie alkoholowe. Jak
wskazują dane z procedury „Niebieskie Karty”, w grupie sprawców dominują osoby uzależnione. Nie
oznacza to jednak, że każdy sprawca przemocy nadużywa alkoholu. Nie istnieje żaden związek
przyczynowy pomiędzy uzależnieniem, a stosowaniem przemocy. Alkohol sprzyja przemocy, ale jej nie
powoduje. Zachowanie sprawcy może być wynikiem tego, iż: jest przeciążony problemami, silnymi
emocjami, agresywnymi uczuciami, nie posiada umiejętności współżycia z drugim człowiekiem, brak
mu wiedzy
o drugim człowieku i życiu, brak mu wychowania i wykształcenia form współżycia w rodzinie, jest
obciążony środowiskowo np. wzorcem bicia, przemocą, był wychowany w tradycji i kulturze grupy
społecznej, która akceptowała użycie siły we wzajemnych kontaktach, sam doznaje cierpienia
(agresywne odreagowanie), ma skłonności do sadyzmu, jest niedowartościowany, niezaradny życiowo,
chce dominować nad partnerem, jest zazdrosny, zawistny. Sprawcy przemocy to osoby z różnym
poziomem świadomości własnych agresywnych działań. Są wśród nich jednostki w początkowym
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stadium stosowania przemocy, mające poczucie złego, krzywdzącego zachowania oraz długoletni
sprawcy z postawą zaprzeczenia i braku odpowiedzialności. Różna jest, tym samym, wśród sprawców
przemocy motywacja do zmiany.

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Bytom Odrzański zakłada
realizację kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy jak i na
edukowanie osób stosujących przemoc oraz korygowanie ich agresywnych postaw i zachowań. Ważna
jest także edukacja społeczności lokalnej w zakresie charakterystyki zjawiska przemocy w rodzinie
oraz miejsc i form możliwej pomocy dla osób dotkniętych tym zjawiskiem lub będących jego
świadkami. System pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową opiera się na diagnozie problemu
uwzględniającej skalę zjawiska, ofertę placówek i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy domowej, postawy, kompetencje i doświadczenia w zakresie pomocy osobom uwikłanym
w przemoc domową, możliwości i bariery podejmowania działań pomocowych. Kluczowe znaczenie
ma praca zespołowa, koordynacja działań i współpraca. Dla podjęcia skutecznych działań pomocowych
niezbędne jest kompleksowe podejście do sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina dotknięta przemocą,
poprzez tworzenie sieci współpracy opartej o działanie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup
Roboczych. Praca w Zespole (Grupach Roboczych) daje możliwość uzyskania szerszej informacji
o sytuacji ofiary, dyskusji nad problemem klienta, utworzenia odpowiedniego planu pomocy i przede
wszystkim pozwala podzielić zadania dla poszczególnych instytucji.

V. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCYW RODZINIE NA TERENIE GMINY BYTOM
ODRZAŃSKI

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Bytom Odrzański została przeprowadzona w
oparciu o posiadane dane i statystyki. W latach 2016-2019 do Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego wpłynęło łącznie 59 formularzy „Niebieskich Kart” w związku z zaistnieniem
przemocy domowej a łączna liczba spotkań grup roboczych na przełomie tych lat wyniosła – 136.

Najczęściej procedurę „Niebieskie Karty” wszczynała Policja podczas interwencji domowych,
gdzie w większości przypadków sprawcą przemocy była osoba będąca pod wpływem alkoholu.

Informacje dotyczące przemocy w rodzinach w Gminie Bytom Odrzański
Lp. 2016 2017 2018 2019
1. Założone Niebieskie Karty w tym: 11 12 20 16
1.1. sprawca będący pod wpływem alkoholu 8 11 13 11
2. Liczba zakończonych Niebieskich Kart 6 5 8 9
3. Liczba spotkań grup roboczych 29 26 47 34
4. Liczba rodzin 10 9 16 13
5. Liczba osób w rodzinach w tym 37 27 48 44
5.1. dzieci 17 8 15 20
5.2. przemoc wobec kobiet 10 10 15 12
5.3. przemoc wobec mężczyzn 1 0 2 1
5.4. przemoc wobec osób starszych 3 5 5 4
5.5. przemoc wobec osób niepełnosprawnych 0 3 3 2
5.6. przemoc wobec dziecka 1 0 0 0
*opracowano na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2016-2019 zgłoszono
11 osób stosujących przemoc w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu.

Zgodnie z art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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. Procedura obejmuje ogół czynności
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podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli poszczególnych jednostek (m. in. pracownika
socjalnego, dzielnicowego, pedagoga szkolnego, kuratora zawodowego, pielęgniarkę, członka Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w związku z uzasadnionym podejrzeniem
zaistnienia przemocy w rodzinie.

Przedstawiciele podmiotów, o których wyżej mowa realizują procedurę „Niebieskie Karty”
w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu
Zespołu Interdyscyplinarnego. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie
formularza „Niebieska Karta A” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych,
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 w związku ze swoją działalnością dowiedziały się
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu są zobowiązane niezwłocznie poinformować o tym
prokuraturę lub policję. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karną.

Osoby stosujące przemoc kierowane są do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych
mających na celu kształtowanie prawidłowych postaw zgodnych z ogólnie przyjętymi normami
społecznymi. Dla mieszkańców Bytomia Odrzańskiego ww. programy organizuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. Zainteresowanie programem jest jednak niewielkie w porównaniu do
ilości prowadzonych Niebieskich Kart. Świadczą o tym statystyki:

2016 2017 2018 2019
1 0 2 0

*opracowano na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim

W latach 2016-2019 do programu korekcyjno-edukacyjnego zostały zakwalifikowane 3 osoby,
jednak żadna z nich nie ukończyła programu. Należy zatem promować tę formę wsparcia, informować
sprawców o konsekwencjach stosowania przemocy i motywować do udziału w programie.

VI. PROGRAM

CEL GŁÓWNY: Głównym celem niniejszego programu jest ograniczenie zjawiska przemocy
w rodzinie w Gminie Bytom Odrzański, zapewnienie ochrony jej ofiarom oraz skuteczne
oddziaływanie na jej sprawców.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Zapewnienie wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową.
1.1 Zadanie:
a. Efektywne funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
1.2 Cel realizacji zadania:
Szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz
zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu
o diagnozę potrzeb.
1.3 Podejmowane działania:
- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających
na celu powstrzymanie przemocy

- zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty”
- kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy
- wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz
opracowanie adekwatnej strategii postępowania
- kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów
- monitorowanie sytuacji w rodzinach
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- występowanie z zawiadomieniem do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w
art. 2 § 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Podmioty odpowiedzialne za realizację: Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły, Przedszkola, Policja,
Kuratorzy, Służba zdrowia
Termin realizacji 2021 - 2026

2. Podnoszenie świadomości mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz
sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.
2.1 Zadania:

a. Promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz sposobów
radzenia sobie z agresją
2.2a Cel realizacji zadania:
Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z agresją
2.3a Podejmowane działania:
- edukacja dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem i agresją,
- realizacja szkolnych programów w zakresie profilaktyki przemocy
- poradnictwo w zakresie umiejętności wychowawczych rodziców
- wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu służących umacnianiu więzi rodzinnych,
promujących zachowania bez agresji
- terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych
- uczestnictwo w spotkaniach grup AA oraz grupy terapeutycznej

Podmioty odpowiedzialne za realizację: Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły, Przedszkola, Policja,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Termin realizacji 2021 – 2026

b. Udostępnianie materiałów informacyjno–edukacyjnych
2.2b Cel realizacji zadania:
Systematyczna edukacja środowiska lokalnego
2.3b Podejmowane działania:
- ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz
podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy na temat przemocy domowej
- rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy
- rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych,

- udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podmioty odpowiedzialne za realizację: Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły, Przedszkola, Policja,
Urząd Miejski

Termin realizacji 2021-2026

3. Podnoszenie kwalifikacji służb pracujących z rodzinami, w których występuje problem
przemocy.

3.1 Zadanie:
Udział osób i grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania
przemocy
3.2 Cel realizacji zadania:
Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką
przemocy w rodzinie
3.3 Podejmowane działania:
- profesjonalne przygotowanie poszczególnych grup do realizacji działań pomocowych
- podniesienie poziomu wiedzy różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy
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- gromadzenie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych dotyczących zjawiska przemocy
domowej
- pozyskiwanie różnych ofert szkoleniowych i udział w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania

przemocy

Podmioty odpowiedzialne za realizację: Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły, Przedszkola, Policja

Termin realizacji: 2021-2026

VII. REALIZATORZY PROGRAMU

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

* Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

* Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim

* Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu Odrzańskim

* Szkoły, Przedszkola,
* Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli,
* Służba zdrowia,
* Zespół kuratorów sądowych,
* Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
* Prokuratura Rejonowa
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
* Sąd Rejonowy w Nowej Soli

VIII. ADRESACI PROGRAMU

* rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy,

* rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy,

* przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź

dotkniętymi przemocą


IX. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Skuteczność programu zależy od wielu czynników, w tym między innymi od dobrego
rozeznania środowiska przez służby odpowiednio przygotowane, zajmujące się profilaktyką
i wsparciem rodzin. Ważna jest współpraca lokalnych służb i instytucji w ramach pracy w Zespole
Interdyscyplinarnym, a przede wszystkim motywacji do dokonania zmian i wyjścia z kryzysu przez
rodziny dotknięte problemem przemocy.

Realizacja programu w efekcie zakłada, że nastąpi dalszy wzrost świadomości społecznej na
temat zjawiska przemocy, przypadki przemocy będą rozpoznawane wcześniej i skutecznie, a także
wzmocniony zostanie zintegrowany system pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie,
a przede wszystkim:
a) zmiana postaw społeczności lokalnej wobec problemu przemocy w rodzinie
b) zmniejszenie poczucia bezradności osób doznających przemocy
c) wzrost kompetencji osób świadczących pomoc ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie
d) usprawnienie systemu pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
e) zintegrowanie działań instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy ofiarom przemocy
w rodzinie
f) zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie

X. ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU
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Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026 będą finansowane ze środków budżetowych Gminy,
w tym dotacji celowych w ramach zadań zleconych oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

IX. MONITORING I EWALUACJA

Monitoring oraz ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie to dwa
ważne procesy, które powinny zachodzić równolegle z jego realizacją. Pierwszy z nich pozwala
sprawdzać, czy zaplanowane działania są wdrażane w założony sposób, natomiast drugi skupia się na
ocenie, czy osiągnięto cele i rezultaty. Regularna weryfikacja stanu realizacji poszczególnych zadań
pozwoli uchwycić różnice pomiędzy przyjętym planem a jego faktycznym wykonaniem.

Działania zawarte w programie realizowane będą przez wszystkie wcześniej wymienione
instytucje. Koordynacją programu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej, który będzie także
monitorował realizację programu i przygotuje sprawozdanie z realizacji i ewaluację w oparciu o
informacje z instytucji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Za realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie od strony finansowej i merytorycznej jest odpowiedzialny Burmistrz Bytomia
Odrzańskiego. Realizatorem gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2020, poz. 218 ze
zmianami) w art. 6 ust. 2 nałożyła na gminę obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Bytom Odrzański,
zapewnienie ochrony jej ofiarom oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców. Powyższy cel realizowany
będzie poprzez działania Zespołu Interdyscyplinarnego przy aktywnej współpracy służb wymienionych w
programie.

Program stanowi plan działań instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz
zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, a tym samym przyczyni się do usprawnienia lokalnego
systemu przeciwdziałania i ograniczenia ww. zjawiska.

Realizacja Programu w efekcie zakłada, że nastąpi dalszy wzrost świadomości społecznej na temat
zjawiska przemocy, przypadki przemocy będą rozpoznawane wcześniej i skuteczniej, a także wzmocniony
zostanie zintegrowany i efektywny system pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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