Projekt
z dnia 21 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Mieście Golubiu-Dobrzyniu na lata 2021-2025”
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 zm.1)) 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 zm2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Mieście Golubiu-Dobrzyniu na lata 2021-2025”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Łukasz Pietrzak

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.z 2020r., poz.1378.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.z 2020r., poz.956.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 21 stycznia 2021 r.
Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Mieście
Golubiu-Dobrzyniu na lata 2021-2025
Golub-Dobrzyń, 2021 r.
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SPIS TREŚCI
1. Regulacje prawne w sprawach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2. Informacje ogólne
3. Społeczne skutki przemocy
4. Założenia programowe
5. Charakterystyka zjawiska przemocy w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń
6. Wnioski dla praktyki
7. Podsumowanie poprzedniego programu - Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2014 -2020
8. Zasoby Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie przeciwdziałania
przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

- gminny system

9. Część programowa
10. Realizatorzy programu
11. Adresaci programu
12. Finansowanie
13. Podstawowe zadania
14. Wdrażanie programu
15. Monitoring i ewaluacja

1. REGULACJE PRAWNE W SPRAWACH PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ DOKUMENTY STRATEGICZNE
· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
·Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
·Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
· Rozporządzenie w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"
· Rozporządzenie w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z
rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie
· Rozporządzenie w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych
kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w
rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
· Wytyczne nr 3 KGP w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych przez policjantów
· Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
· Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
· Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób wobec
których wykonywane jest orzeczenie sądu wzwiązku z popełnieniem czynów karalnych polegających na
stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej.
· Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem przemocy wrodzinie
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· Rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych
w sprawach karnych wykonawczych
· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w
zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady
2001/220/WSiSW
· Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
· Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie udziału kuratorów sądowych w pracach grup
roboczych
· Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania policjantów podczas realizacji
procedury "Niebieskie Karty"
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju
uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2016-2022
·Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Golubia-Dobrzynia na 2021 r. w mieście Golub-Dobrzyń
2. INFORMACJE OGÓLNE
Przemoc występuje w każdym środowisku i każdej grupie społecznej i należy oceniać ją wyłącznie
jako zjawisko negatywne. Przyczynia się do cierpienia osób doświadczających przemocy i świadków
przemocy oaz powoduje degradację rodziny, która jest podstawową komórką społeczną, a tym samym ma
wpływ na wartość społeczeństwa.
Zgodnie z art. 16 ust. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka rodzina jest naturalna podstawową
komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa # oraz spełniającą wiele
funkcji w społeczeństwie. Zagrożeniem dla stabilizacji życia rodzinnego w Polsce są trudności na rynku
pacy i problemy finansowe. Bezrobocie głównych żywicieli, trwałe ubóstwo mogą przyczynić się do
wystąpienia szeregu niekorzystnych zjawisk, takich jak; przemoc w rodzinie, przestępczość, alkoholizm,
niedożywienie dzieci, brak należytej opieki i działań wychowawczych, choroby somatyczne i psychiczne
Obecnie istotnym zagrożeniem dla stabilizacji życia rodzinnego w Polsce są trudności na rynku pracy
spowodowane ogłoszonym stanem zagrożenia wirusem SARS-Cov-2, ogłoszoną epidemią COVID-19.
Problem przemocy domowej- często określany jest także mianem, „przemocy w rodzinie”. W polskim
porządku prawnym charakterystykę i definicję zjawiska przemocy w rodzinie zawiera Ustawa z dnia
29 lipca 2005 r. „O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”#. Wskazano w niej, iż za „przemoc w rodzinie”
uważa się jednorazowe lub powtarzające się wielokrotnie „umyślne działanie lub zaniechanie naruszające
prawa lub dobra osobiste” członków danej rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących
ze sprawcą tego rodzaju zachowań. Podobną charakterystykę tego zjawiska zawarto w Kodeksie Karnym
(art. 207 K.K.), w którym istnieje pojęcie ,,znęcania się” fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą
lub ,,inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny” #. Charakterystyczną cechą
przemocy w rodzinie jest wykorzystanie przez sprawców tego rodzaju zachowań, posiadanej siły
i dominacji nad innymi członkami rodziny, w celu podporządkowania ich i zmuszenia do określonych
zachowań. Z tego powodu osobami doznającymi przemocy są najczęściej osoby, które w strukturze danej
rodziny są zależne od swych opiekunów lub bliskich.
Przemoc wg Światowej Organizacji Zdrowia to: celowe użycie siły
fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko
grupie lub społeczności, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje
zranienie, fizyczne uszkodzenie, śmierć, ból psychologiczny, zaburzenia w rozwoju lub deprywację.
Przemoc ma różne oblicza i dzieli się ją na różne kategorie. W zależności od adresata wyróżnia się:
1. Przemoc skierowaną do siebie samego (autoagresja):
- zachowania samobójcze (myśli samobójcze, usiłowanie samobójstwa
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i samobójstwo dokonane )
- samouszkodzenia.
2. Przemoc interpersonalną, w tym:
- przemoc w rodzinie; najczęściej ma miejsce w domu rodzinnym; stosowana
wobec dziecka, partnera (żony, męża, konkubenta/ki) lub osób starszych, i/lub
niepełnosprawnych
- przemoc wobec osoby niespokrewnionej, często nieznajomej; najczęściej ma
miejsce poza domem; należą tu przypadkowe akty przemocy, gwałty lub
przemoc seksualna wobec obcych, przemoc w szkołach, miejscach pracy
(mobbing), więzieniach, placówkach opiekuńczych, młodzieżowe akty
przemocy.
3. Przemoc grupową, która polega na instrumentalnym użyciu przemocy przez ludzi, którzy identyfikują się
jako członkowie pewnej grupy przeciwko innej grupie w celu osiągnięcia celów ekonomicznych, politycznych
lub społecznych.
Należą tu: ludobójstwo, represje i naruszanie praw człowieka, terroryzm,
przestępczość zorganizowana, konflikty zbrojne (wewnątrz państw, między
państwami). Powyższa typologia bierze również pod uwagę naturę przemocy i tak dzieli przemoc na:
fizyczną, psychiczną, seksualną, deprywację i zaniedbanie. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo
powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny
lub także innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej; 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.
3. 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.
Ofiary często myślą, że przemoc jest ich prywatnym problemem, to z kolei utwierdza je w przekonaniu
o braku możliwości otrzymania wsparcia i ochrony. Podczas gdy zachowania oraz decyzje podejmowane
przez ofiary mogą wydawać się irracjonalne, sprawcy bardzo logicznie tłumaczą swe zachowanie, przy
czym najczęściej charakteryzują je jako akt słusznego ukarania ofiary bądź kwestionują swoją
odpowiedzialność. Nie przyznają też, iż ich zachowanie jest nie tylko aktem agresji, ale stanowi też
mechanizm sprawowania władzy i kontroli oraz narzędzie całkowitego podporządkowania ofiary woli
sprawcy. Poczucie niskiej wartości, winy oraz wstydu, które są efektem poniżania, upokarzania
i krytykowania, powodują, że ofiary przemocy nabierają przekonania, iż są bez wartości, tracą dla siebie
szacunek; tracą też wiarę we własne możliwości oraz zanika u nich poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do
samych siebie. Dopatrują się winy w sobie, a świat postrzegają jako wrogi i niepojęty. Ofiary przemocy
psychicznej żyją w ciągłym stresie, zapadają na depresję, cierpią na stany lękowe, czasami podejmują próby
samobójcze, dzieci z kolei często się samookaleczają, uzależniają czy uciekają z domu. Zwalczanie
przemocy, w szczególności domowej, jest zjawiskiem wielce skomplikowanym, gdyż do aktów przemocy
dochodzi między osobami, które łączy bliska relacja. Obecnie jednym z najbardziej skutecznych sposobów
zapobiegania przestępczości są zakazy zbliżania się do ofiary. Rodzaje skutków przemocy zależą także od
zmiennych takich jak: rodzaj pokrewieństwa ze sprawcą, relacja uczuciowa ze sprawcą, czas trwania tegoż
związku, rodzaj stosowanej aktywności seksualnej, nasycenie przemocą fizyczną. Im zachowania są
bardziej gwałtowne, sadystyczne, oparte na patologii rodziny, tym skutki są poważniejsze. Przemoc
dorosłych może wyrządzić dziecku poważne szkody fizyczne, emocjonalne i poznawcze. Efektem
przemocy, jakiej ulega dziecko w swoim rodzinnym domu, są trudności w nawiązywaniu późniejszych
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związków oraz zablokowanie rozwoju właściwych dla wieku zdolności i umiejętności. We wczesnym etapie
rozwoju u dziecka może zostać zahamowany rozwój poznawczy. Dziecko może mieć problemy z nauką ze
względu na ciągły stres. U takiego dziecka zniekształceniu ulega model rodziny. Sytuację panującą w domu
dziecko przenosi po pewnym czasie na środowisko rówieśnicze, a potem na założoną przez siebie rodzinę.
Skutkami przemocy są u dziecka zaburzenia fizyczne i psychiczne, takie jak: lęk, zaburzenia łaknienia, snu
i nastroju, nadmierne posłuszeństwo, zamknięcie w sobie, agresywne zachowanie, izolacja od otoczenia,
niepokój, obgryzanie paznokci, drżenie, jąkanie, problemy w szkole, a nawet myśli samobójcze. Skutki te
oczywiście mogą być przenoszone w dorosłe życie. Dorosły, który w dzieciństwie doświadczył przemocy,
może powielać takie zachowanie i stosować przemoc wobec założonej przez siebie rodziny. Bardzo
szczególnym syndromem dotykającym ofiary znęcania się jest stan określany jako wyuczona bezradność.
Można go przyrównać do psychicznego wręcz paraliżu, który uniemożliwia ofierze podjęcie jakiejkolwiek
próby obrony przed sprawcą. Ofiara nie jest zdolna do samodzielnej zmiany swojej sytuacji; nie potrafi też
skorzystać z pomocy udzielanej jej z zewnątrz. Stan wyuczonej bezradności nie pojawia się u ofiar
przemocy domowej nagle, lecz stanowi efekt długotrwałego procesu. Na początku ofiary próbują aktywnie
przeciwstawić się przemocy. Jednakże z czasem nabierają przekonania, że ich działania nie przynoszą
zamierzonego rezultatu. U ofiary wytwarza się wówczas poczucie utraty wpływu na jej sytuację życiową.
Ów brak kontroli powoduje, iż ofiara przestaje reagować na kolejne przejawy przemocy, umacniając się
jedynie w przekonaniu, że niczego więcej nie da się zrobić. W takim stanie ofiara często odrzuca wsparcie,
jakie jest jej oferowane z zewnątrz. Przemoc – zagadnienia podstawowe uczącą ją, iż jej potrzeby,
pragnienia, prawo decydowania o sobie i wpływania na rzeczywistość nie są czymś, czego nie da się
osiągnąć, że ofiara ma kontrolę nad tym, co się dzieje w jej życiu. Sytuacja doświadczania przemocy jest
nie tylko jednorazowym, trudnym zdarzeniem w życiu osoby jej doznającej, chociaż w odczuciu
społecznym często tak właśnie jest odbierana. Osoby, które doświadczają przemocy, poszukując pomocy,
trafiają do psychologów i psychiatrów. Nierzadko udają się na wizytę wcale nie z problemem przemocy, ale
z powodu problemów związanych z zaburzeniami snu, kłopotów z koncentracją, rozdrażnieniem oraz
objawami depresji takimi jak: spadek energii, utrata odczuwania przyjemności, brak łaknienia czy myśli
samobójcze. Traumatyczne doświadczenia zaburzają prawidłową regulację stanów emocjonalnych.
Sprawcy przemocy w rodzinie stanowią grupę niejednorodną pod wieloma względami. Różnicuje ich
m.in. płeć, pochodzenie, status społeczny, wyznanie religijne. W grupie sprawców dominują osoby
uzależnione od alkoholu, bądź innych środków psychoaktywnych, przy czym jest to czynnik sprzyjający
a nie powodujący przemoc. Osoby stosujące przemoc często są przeciążone problemami, silnym emocjami,
nie posiadającymi umiejętności współżycia , komunikacji w rodzinie, obciążeni środowiskowo powielają
niewłaściwe wzorce wychowania i współżycia w rodzinie. Sprawcy przemocy to osoby z różnym
poziomem świadomości własnych agresywnych działań. Są wśród nich jednostki w początkowym stadium
stosowania przemocy , mający poczucie złego, krzywdzącego innych zachowania oraz długoletni sprawcy
z postawą zaprzeczenia i braku odpowiedzialności. Różna jest, tym samym, wśród sprawców przemocy
motywacja do zmiany.
Rozpowszechnianie informacji o zjawisku przemocy jest wciąż niewystarczająca, a to z kolei powoduje
niedostrzeganie bądź błędne rozpoznawanie jej skutków i szkód. Wiele w zakresie profilaktyki przemocy
mogą zrobić wszelkiego rodzaju instytucje w obszarze, przede wszystkim, podnoszenia poziomu
świadomości społecznej, a także same osoby doświadczające przemocy, w szczególności kobiety, które
nadal pozostają w olbrzymiej przewadze wśród ofiar przemocy, a które powinny wspierać inne kobiety
w dążeniu do obalenia panujących w społeczeństwie stereotypów.
4. ZAŁOŻENIE PROGRAMOWE
Przedmiotowy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w swoim założeniu nakierowany jest na podejmowanie inicjatyw i realizację działań pomocowych
skierowanych przede wszystkim do ofiar przemocy, jak i działań edukacyjno- korekcyjnych adresowanych
do sprawców przemocy. Istotnym założeniem jest również realizacja kompleksowych działań nastawionych
na edukację społeczności lokalnej z zakresu charakterystyki zjawiska przemocy w rodzinie oraz miejsc
i form możliwej pomocy dla osób dotkniętych tym zjawiskiem lub będących jego świadkami. Schemat
pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy domowej skonstruowany jest w oparciu o diagnozę
problemu przemocy domowej z uwzględnieniem skali zjawiska, oferty placówek i instytucji posiadających
w ofercie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, postawy, kompetencje i doświadczenia
w zakresie pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową, możliwości i zagrożenia dla podejmowania
działań. Kluczową rolę ma praca zespołowa, interdyscyplinarność, koordynacja działań i współpraca. Dla

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3DCA9CB-EBB0-4C0D-998C-B04917074CB9. Projekt

Strona 5

osiągnięcia skutecznej pomocy wskazane jest kompleksowe podejście do sytuacji, w jakiej znalazła się
rodzina dotknięta przemocą, poprzez utworzenie siatki zwierającej szeregi zespołu interdyscyplinarnego
i grup roboczych. Praca w Zespole (grupach roboczych) umożliwia uzyskanie kompleksowej informacji
o sytuacji ofiary, daje jej szerszy obraz i otwiera pole do wypracowania pełniejszego i dostosowanego planu
pomocy rodzinie. Program zakłada realizację celów, pozwala na określenie zwrotu działań, poprzez
rozpoznanie zjawiska i jego uwarunkowań , w drodze budowania i udoskonalania współpracy pomiędzy
instytucjami i specjalistami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pozwala to na
wypracowanie skuteczniejszych i efektywniejszych rozwiązań.
5. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W GMINIE MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ
W celu zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie wykorzystano materiały własne oraz dane
pozyskane od podmiotów działających w obszarze przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w toku
wykonywanej pracy przez pracowników Ośrodka Polityki Społecznej. Prowadzono konsultacje w sprawie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie współpracując z Miejską Komisją ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi, Policją oraz w zależności od indywidualnej sytuacji w rodzinie: z pedagogami szkolnymi,
kuratorami sądowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, terapeutami uzależnień, placówkami
służby zdrowia. Do najczęstszych przejawów przemocy w rodzinie na terenie Golubia-Dobrzynia należą:
awantury domowe, w tym awantury pod wpływem alkoholu, pobicia, poniżanie i wyzwiska, przemoc
ekonomiczna w dużej mierze związana z wydawaniem pieniędzy na alkohol, zaniedbanie, przemoc
seksualna. Do przemocy najczęściej dochodzi w rodzinach najuboższych, jest ona powiązana
z alkoholizmem, niskimi dochodami, niskim wykształceniem, małą świadomością społeczna, zaburzeniami
psychicznymi. Ofiarami są zwykle współmałżonkowie, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, które
doznają przemocy w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny.
Od 2012 roku, od kiedy uprawnione do zakładania „Niebieskich Kart” są, poza policją, również inne
instytucje, a każda założona Niebieska Karta trafia do Zespołu Interdyscyplinarnego, dane dotyczące skali
zjawiska są szersze chociaż i tak przedstawiają zaledwie pewien odsetek tego zjawiska, bowiem obrazują
wyłącznie liczby zgłoszonych aktów przemocy w rodzinie.
Skalę
zjawiska
na
podstawie
liczby
wszczęcia
procedury
w gminie Miasto Golub-Dobrzyń w latach 2018-2020 przedstawia poniższa tabela.

„Niebieskie

Karty”

Tabela 1. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Golubiu-Dobrzyniu w latach 2018-2020.
Lp.

Liczba założonych Niebieskich Kart (NK), w tym przez:

2018

2019

2020

1

Policję

47

39

28

2

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej

8

7

4

4

Oświatę

0

0

0

5

Ochronę Zdrowia

2

1

0

6

Miejską Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

1

0

0

RAZEM założonych NK:
Liczba rodzin objętych procedurą NK łącznie (założone
w roku sprawozdawczym i kontynuowane
z lat poprzednich),

58

47

32

60

59

60

9

Liczba zakończonych procedur NK

51

27

46

10

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego

4

4

3

11

Liczba posiedzeń Grup Roboczych

196

127

139

7
8
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12

Szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w
tym dla pracowników pomocy społecznej z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4

3

3

Liczba przeszkolonych osób

28

66

11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Zespole Interdyscyplinarnym.
Działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny przyczyniają się do zmniejszenia skali zjawiska
przemocy w Golubiu-Dobrzyniu, co potwierdza powyższe zestawienie danych.
Jak wynika z powyższej tabeli jednostką przodującą w zakładaniu Niebieskiej Karty jest policja. Może to
wynikać z interwencyjnego charakteru podejmowanych przez policję działań i szerokich uprawnień policji,
nadto jest ona do dyspozycji przez cały czas. Do uprawnień policji zalicza
się
m.in.
zatrzymanie
sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób
oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia, wszczęcie postępowania
przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku stwierdzenia bądź popełnienia przestępstwa,
zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa oraz podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy
przemocy. W pozostałych przypadkach osoby doznające przemocy same zgłaszają się do MOPS-u, bądź
zjawisko przemocy zostaje dostrzeżone przez pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego.
Liczba wszczętych procedur NK znacznie różni się od liczby rodzin objętych procedura , a to z uwagi na
fakt, że działania zawarte w planie pomocy rodzinie kontynuowane są w kolejnym roku.
W wyniku przeprowadzonej analizy Niebieskich Kart wysuwa się wniosek, że osobami doznającymi
przemocy w przeważającej większości są kobiety. Wśród zgłaszanej przemocy dominują przemoc
psychiczna i fizyczna wśród osób dorosłych, przejawiająca się w znieważaniu, krytykowaniu oraz
w naruszaniu nietykalności cielesnej. Odnotowano mniej przypadków przemocy wobec dzieci, która
najczęściej dotyczy przemocy psychicznej.
W każdym roku Miejski Ośrodek Polityki Społecznej obejmuje opieką i wsparciem wszystkie,
wymagające tego i wyrażające wolę współpracy, rodziny dotknięte przemocą, w ramach których
prowadzona jest:
- interwencja kryzysowa
- praca socjalna,
- poradnictwo specjalistyczne,
- terapia,
- świadczenia pieniężne (zasiłki celowe i okresowe).
W programie Świetlicy Terapeutycznej w 2020r. wsparcie uzyskało 29 dzieci z rodzin uwikłanych
w przemoc domową.
Wobec sprawców przemocy zostały podjęte działania, które zestawiono w tabeli nr 2.
Tabela 2.Działania podjęte wobec sprawców przemocy (opracowanie własne).
Rodzaj działania skierowanego wobec
sprawcy przemocy
Sprawcy skierowani do Miejskiej
Komisji ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Podjęcie przez sprawcę leczenia
odwykowego
Sprawcy skierowani do organów

Liczba osób, które podjęły współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym
2018
2019
2020
18
32
10

7

11

6

17

45

32
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ścigania
Sprawcy skazani prawomocnym
wyrokiem sądu w postępowaniu
karnym
Sprawcy skierowani do udziału w
programach korekcyjno-edukacyjnych
Sprawcy, którzy nie podjęli
współpracy z Zespołem
Interdyscyplinarnym

3

2

3

15 (deklaracja udziału
1)
22

17 (deklaracja udziału 4)

27 (deklaracja udziału 0)

11

12

Wyjaśnienia do tabeli nr 2 :
1. Sprawcy skierowani do Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – wyłącznie sprawcy, którzy byli obecni na posiedzeniu GR i zostali skierowani do komisji.
2. Podjęcie przez sprawcę leczenia odwykowego – dane z MK ds. PiRPA
3. Sprawcy skierowani do organów ścigania - liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny
zawiadomień do organów ścigania (Policja/ Prokuratura) o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku
z użyciem przemocy w rodzinie.
4. Sprawcy skazani prawomocnym wyrokiem sądu w postępowaniu karnym – dane mogą być
niekompletne z uwagi na brak pełnych informacji, gdyż Zespół Interdyscyplinarny nie otrzymuje z wydziału
kryminalnego Komendy Powiatowej Policji lub wydziału karnego Sądu Rejonowego informacji o wydanych
wyrokach skazujących. Wskazane liczby uwzględniono po analizie otrzymanych z prokuratury zawiadomień
o przesłanych aktach oskarżenia i pozyskanych informacji od kuratora sądowego.
5. Sprawcy skierowani do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych – wszyscy sprawcy,
którzy zostali wskazani w procedurze NK zostali poinformowani o możliwości uczestniczenia w programach
korekcyjno – edukacyjnych.
6. Sprawcy, którzy nie podjęli współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym – sprawcy, którzy
w danym roku nie zgłosili się na żadne posiedzenie GR w związku z wysłanym wezwaniem. Nie ujęto
w zestawieniu sprawców, którzy nie stawili się z powodu przebywania w tym czasie w szpitalu lub zakładzie
karnym.
6. WNIOSKI DLA PRAKTYKI
Przemoc domowa jest zjawiskiem złożonym i wieloaspektowym. Rozpatrywana jest w kilku
perspektywach: prawnej, psychologicznej, moralnej, społecznej. W większości zgłoszonych przypadków
przemoc współwystępuje z problemem uzależnienia od alkoholu, co potwierdzają też badania zewnętrzne,
które wskazują na silne związki pomiędzy piciem alkoholu a stosowaniem przemocy interpersonalnej
w ogóle. Stosowanie przemocy wobec dzieci często wynika z nieznajomości i nieumiejętności stosowania
innych, niż przemocowe metod wychowawczych (często osoby doświadczające przemocy w dzieciństwie są
sprawcami przemocy w dorosłym życiu).
Zachowania przemocowe obserwuje się również poza domem rodzinnym –
w relacjach sąsiedzkich, szkolnych, pracowniczych, w instytucjach.
Należy również zwrócić uwagę na „przemoc w sieci”, na którą w szczególności narażone są dzieci
i młodzież. W związku z powyższym w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy należy stosować
podejście systemowe, interdyscyplinarne i długofalowe.
7. PODSUMOWANIE POPRZEDNIEGO PROGRAMU-PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W LATACH 2014 2020

Lp.

Nazwa zadania

Zrealizowane działania w latach 2014-2020

1.

Edukacja społeczności
lokalnej dotycząca
negatywnych skutków
przemocy poprzez
zorganizowanie, z udziałem
lokalnych mediów, akcji

1. Akcja edukacyjna „Promowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnego w
Mieście Golubiu-Dobrzyniu oraz promowanie procedury Niebieska Karta RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY” – dla członków Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział w Golubiu-Dobrzyniu 19.11.2014r.
W akcji udział wzięło 71 osób.
2. Akcja edukacyjna „Promowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnego w
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społecznej nt. zjawiska
przemocy w rodzinie lub
przyłączenie się do
ogólnopolskiej kampanii.

Mieście Golubiu-Dobrzyniu oraz promowanie procedury Niebieska Karta RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY” – dla pracowników z różnych zakładów
pracy samorządu terytorialnego 17.10.2014r. W akcji udział wzięło 114 osób.
2. Z okazji „Dnia Kobiet” - został zrealizowany projekt społeczny pn. „Szacunek
nie tylko od święta” zorganizowany i przeprowadzony w dniu 8 marca 2017 w
Golubiu-Dobrzyniu. Akcja polegała na upowszechnianiu informacji wśród
mieszkańców Golubia-Dobrzynia o instytucjach i organizacjach działających w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i była połączona z uczczeniem
święta Kobiet, czemu dano wyraz poprzez obdarowywanie Pań kwiatem z
załączonym bilecikiem zawierającym dane kontaktowe instytucji, do których
można zwrócić się o pomoc. Celem projektu było podniesienie świadomości
istnienia problemu przemocy w rodzinie i popularyzacja informacji o instytucjach
świadczących w tym obszarze pomoc.
3. Z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, który obchodzony jest 2
października został opracowany przez Przewodniczącą Zespołu i Pełnomocnika
Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii, plakat upamiętniający dzień bez przemocy z informacją o
instytucjach znajdujących się na terenie miasta Golubia-Dobrzynia, udzielających
pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Zaprojektowany plakat został
umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka
Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. W formie papierowej został rozesłany
do wszystkich przedstawicieli instytucji wchodzących w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego w celu wywieszenia go w widocznych miejscach. W ramach
działania profilaktycznego plakat został również zamieszczony w lokalnej
gazecie „CGD”, w celu podniesienia świadomości społeczeństwa o instytucjach
udzielających pomocy rodzinom uwikłanym w zjawisko przemocy domowej.
Podczas posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 29 września 2017r.
wszystkim członkom Zespołu zostały rozdane ulotki dot. podstawowych
informacji o przemocy w rodzinie oraz danych kontaktowych instytucji
zajmujących się udzielaniem pomocy osobom dotkniętym tym zjawiskiem.
4. Piknik rodzinny „Rodzina bez przemocy” zorganizowano z okazji
Międzynarodowego Dnia Rodzin przypadającego na dzień 15 maja, podczas
którego uczestnikom pikniku przekazywano materiały profilaktyczno-edukacyjno
(ulotki, balony, gadżety reklamowe z hasłem kampanii). Przygotowane przez
animatorów konkursy i warsztaty dla dzieci zacieśniły więzi rodzinne poprzez
zaangażowanie całych rodzin, które chętnie brały udział w przygotowanych
konkursach, w wyniku których nagrodzono zwycięzców atrakcyjnymi nagrodami.
Dyżur kadry specjalistycznej, który pełniony był podczas pikniku pozwalał na
skorzystanie z profesjonalnych porad specjalistów, dzięki którym zainteresowane
osoby otrzymały podstawowe informacje jak również ulotki profilaktyczne dot.
sposobu i miejsca skorzystania z fachowej pomocy w przypadku zaistniałej
konieczności. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się Fotobudka, z której
mogli skorzystać wszyscy uczestnicy pikniku. Na każdym wydruku znajdowały
się 4 zdjęcia oraz hasło kampanii. W trakcie pikniku wydano 135 wydruków, co
łącznie daje 540 zrobionych zdjęć. Uwieńczeniem całego pikniku był występ
iluzjonisty oraz koncert Majki Jeżowskiej, które przyciągnęły bardzo wielu
widzów i znacząco przewyższyły szacowaną wartość docelową uczestników
wydarzenia. Piknik prowadzony był przez konferansjera, który spektakularnie i
doniośle zapowiadał poszczególne punkty programu, promując jednocześnie hasła
kampanii i okoliczności zorganizowanego wydarzenia. Piknik rodzinny został
udokumentowany przez lokalne media prasowe i telewizyjne. Aby dotrzeć do
jeszcze większej liczby odbiorców relacja z wydarzenia ze szczególnym
uwzględnieniem podstawowych informacji gdzie mogą zgłosić się po pomoc
osoby dotknięte przemocą lub chcące pomóc osobom pokrzywdzonym, została
udostępniona w telewizji kablowej podczas emisji programów lokalnych jak
również w Paśmie Wspólnym telewizji lokalnych.
5. Spektakl teatralno-profilaktyczny z okazji Międzynarodowego Dnia bez
Przemocy obchodzonego w dniu 2 października zyskał bardzo duże
zainteresowanie wśród młodzieży. Spektakl wystawiono dwukrotnie, dzięki
czemu przestawienie obejrzało około 200 uczniów ze szkół z terenu miasta
Golubia-Dobrzynia, gdzie wstępna liczba odbiorców szacowana była na 100 osób.
Kluczowym założeniem przygotowanej sztuki było pokazanie jak ważną rolę w
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2.

Stworzenie,
rozpowszechnianie i
coroczna aktualizacja
informatora nt. instytucji i
organizacji pozarządowych
tworzących lokalny system
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz materiałów
edukacyjno –
informacyjnych na temat
zjawiska przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i
sposobów reagowania.

3.

Realizowanie procedur
Niebieskie Karty oraz
Promowanie działań
Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz
procedury „Niebieskie
Karty”

4.

Organizowanie spotkań,
konferencji, seminariów dla
przedstawicieli instytucji i
organizacji pozarządowych
tworzących lokalny system
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

kształtowaniu osobowości dziecka spełnia dom i obecna w nim miłość, ze
szczególnym uwzględnieniem jak radzić sobie ze zjawiskiem przemocy w
rodzinie i gdzie szukać pomocy. Dzięki temu, że spektakl był bezpłatny
przedstawienie chętnie obejrzeli mieszkańcy miasta, którym przybliżony został
również występujący problem w wielu rodzinach. Sztuka „Zaciśnięte pięści”
została udokumentowana i, tak samo jak pozostałe działania, udostępniona została
w programie lokalnym telewizji kablowej, dzięki czemu trafiła do jeszcze
większej liczby odbiorców.
6. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej. Z przedstawionego raportu
poszkoleniowego podsumowującego obserwacje i rozmowę prowadzącego w
trakcie szkolenia z komunikacji interpersonalnej oceniono, że cele zostały
osiągnięte a założenia programowe zrealizowane. W opinii prowadzącego
zwiększyła się wiedza i umiejętności praktyczne uczestniczek służące efektywnej
komunikacji, budowaniu wzajemnego zaufania oraz zapobieganiu eskalacji
konfliktów i napięć międzyludzkich. Podczas szkolenia uczestniczki poznały
podstawy komunikacji, charakterystykę komunikatów typu „JA”, jak
komunikować się w relacjach partnerskich oraz jakie są podstawowe narzędzia
porozumiewania się.
7. Zajęcia z samoobrony w którym udział wzięło 30 kobiet w dwóch grupach po
15 osób. Z wynikiem pozytywnym kurs ukończyły wszystkie osoby, które bardzo
chętnie uczestniczyły w zajęciach i z zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia. W
ocenie instruktora sztuk walki panie z każdym kolejnym treningiem stawały się
pewniejsze swoich możliwości i zdecydowanie wykorzystywały nabyte
umiejętności. Dzięki ukończonemu kursowi zdecydowana większość uczestniczek
zdoła ocenić sytuację zagrożenia i podejmie właściwą decyzję dotyczącą sposobu
wykorzystania pozyskanych umiejętności. Po ukończonym szkoleniu z
samoobrony każda uczestniczka otrzymała Certyfikat.
1. Opracowanie i publikowanie własnych materiałów informacyjnych i
edukacyjnych takich jak ulotki i plakaty zawierających podstawowe informacje
dot. zjawiska przemocy w rodzinie jak również dane kontaktowe instytucji i
organizacji udzielających pomocy osobom uwikłanym w zjawisko przemocy w
rodzinie. Publikowanie materiałów informacyjnych na stronie internetowej
Urzędu jak również stronie Facebook, lokalnej telewizji kablowej oraz gazecie.
Przekazywanie ulotek i plakatów instytucjom tworzących lokalny system
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Publikacja i udostępnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych m.in. z
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”,
kujawsko-pomorskiej „Niebieskiej Linii ”, Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej osobom uwikłanym w zjawisko przemocy w rodzinie jak również
instytucjom i organizacjom pozarządowych tworzących lokalny system
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
1. Akcja edukacyjna „Promowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnego w
Mieście Golubiu-Dobrzyniu oraz promowanie procedury Niebieska Karta „RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY” – dla członków Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział w Golubiu-Dobrzyniu 19.11.2014r.
W akcji udział wzięło 71 osób.
2. Akcja edukacyjna „Promowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnego w
Mieście Golubiu-Dobrzyniu oraz promowanie procedury Niebieska Karta RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY” – dla pracowników z różnych zakładów
pracy samorządu terytorialnego 17.10.2014r. W akcji udział wzięło 114 osób.
Konferencja profilaktyczno - edukacyjna z obszaru przeciwdziałania przemocy w
rodzinie zaakcentowała istotę współpracy oraz interdyscyplinarność służb
pracujących w tym obszarze. Dzięki wystąpieniom prelegentów, którymi byli
również wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie przemocy na szczeblu
wojewódzkim przybliżone zostały zagadnienia na temat m.in. funkcjonowania
pracy Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych, procedura
„Niebieskie Karty” jak również aspekty prawne i psychologiczne w tej dziedzinie.
Uczestnikami konferencji byli m.in. władze miasta, przedstawiciele sąsiednich
gmin i powiatu jak również kierownicy, dyrektorzy instytucji, którzy delegują
swoich pracowników do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym czy Grupie
Roboczej. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa dot. poufności pracy w tym
obszarze często grupa zawodowa ta, z uwagi na charakter wykonywanej pracy nie
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5.

Edukacja dzieci i młodzieży
w zakresie sposobów
radzenia sobie ze stresem i
agresją własną i
rówieśniczą, organizowanie
i prowadzenie na terenie
placówek oświatowo –
wychowawczych
programów profilaktyki
agresji i przemocy dla
dzieci i młodzieży.
Edukacja rodziców i
opiekunów na temat
przemocy dzieci i sposobów
radzenia sobie z dzieckiem
agresywnym lub dzieckiem
doświadczającym
przemocy.
Ewaluacja prowadzonych
działań.

6.

Wspieranie instytucji i
organizacji pozarządowych
w realizacji działań
edukacyjnych skierowanych
do rodziców, a mających na
celu rozwijanie
umiejętności
wychowawczych bez
stosowania przemocy w
rodzinie, ze szczególnym
uwzględnieniem rodzin, w
których występują
problemy alkoholowe oraz
prowadzenie badań
ewaluacyjnych.

znała zasad współpracy, prowadzonych działań jak również uregulowań
prawnych, które dotyczą każdego, kto zetknie się z przemocą w rodzinie.
Dodatkowo możliwość bezpośredniego kontaktu z wykwalifikowanymi
specjalistami podczas konferencji oraz dyskusja, w której chętnie uczestniczyli
zaproszeni goście potwierdziła fakt, że istniała potrzeba zrealizowania właśnie
takiego działania. Działanie to przyczyniło się do poszerzenia grona osób
zaangażowanych w działania profilaktyczno- edukacyjne na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przyczyniło się do pogłębienia
świadomości i usystematyzowania wiedzy na temat przemocy u osób
uczestniczących w konferencji. Nadto, zrealizowano materiał filmowy
dokumentujący konferencję a omówione zagadnienia udostępniono w emisji
programu lokalnego, co spowodowało powiększenie grona odbiorców treści
profilaktycznych i trafiło do szerszej grupy odbiorców. Efektem konferencji było
wypracowanie wniosków oraz zacieśnienie współpracy służb we wspólnych
działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w mieście Golubiu-Dobrzyniu.
Udział w konferencji wzięły 62 osoby o 12 osób więcej niż planowano.
1. W 2017 roku przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego w osobach
Przewodniczącej i Sekretarza przeprowadzili akcje edukacyjne w placówkach
oświatowych znajdujących się na terenie miasta Golubia-Dobrzynia dotyczące
zjawiska przemocy w rodzinie. Wystąpienia w zakresie profilaktyk w obszarze
przemocy w rodzinie odbyły się w dniu 7 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Konstytucji 3 Maja, w dniu 13 września w Zespole Szkół nr 2, w dniu 7 grudnia w
Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny. Prelekcje skierowane były do rodziców i
nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z
realizacją zadań wynikających z planów wychowawczych i profilaktycznych
szkół. W każdym wystąpieniu przeprowadzono badania ewaluacyjne dot.:
¾działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Golubiu-Dobrzyniu,
¾procedury „Niebieskie Karty”,
¾rodzajów i faz przemocy.
Badaniem zostało objętych łącznie 91 osób w trzech placówkach oświatowych.
2. Cztery kampanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży o tematyce
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zostały przeprowadzone w czterech
szkołach na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. Łącznie działaniem zostało
objętych 182 uczniów tj. o 82 osoby więcej niż zakładano. Prelekcje te zostały
przeprowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów przy współudziale
członków Zespołu Interdyscyplinarnego, podczas których omówiono podstawowe
zagadnienia z dziedziny przemocy oraz rozdane zostały materiały edukacyjnoinformacyjne dot. zjawiska przemocy oraz instytucji udzielających pomocy
osobom pokrzywdzonym. Każda z kampanii została poprzedzona i zakończona
badaniem ankietowym, którego zamiarem była ocena osiągniętych celów i
poziom uzyskanych efektów. Po przeanalizowaniu wszystkich ankiet we
wszystkich szkołach poziom wiedzy respondentów na temat wiedzy z zakresu
pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, procedury „Niebieskie Karty” czy rodzajów i
faz przemocy znacznie wzrósł, co wykazały przeprowadzone ankiety
ewaluacyjne. Jak wynika z analizy ankiet poziom wiedzy badanych w wybranych
kwestiach wzrósł o 100%.
1.Członkinie Zespołu Interdyscyplinarnego jako organizatorzy uczestniczyły w
pikniku profilaktyczno – ekologicznym pn. „Zielone światło dla trzeźwości”
przygotowany przez Miasto Golub-Dobrzyń w dniu 18 sierpnia 2018r.
Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia brali udział w warsztatach i konkursach o
tematyce profilaktycznej i ekologicznej. Każdy uczestnik zajęć otrzymał
wspaniałe nagrody oraz gadżety z logiem miejskiej Eko-Edukacji.
2. „Szkoła Rodzica”, zorganizowano w dwóch edycjach, w których udział
zadeklarowało 12 osób, natomiast szkolenie ukończyło 11 uczestników. Każde
szkolenie zostało przeprowadzone przez psychologa i pedagoga jako specjalistów
, którzy na co dzień w swojej pracy borykają się z problemami opiekuńczowychowawczymi rodziców wobec dzieci. Po ukończonych warsztatach
przygotowane zostały przez prowadzących sprawozdania, w których zostały
sformułowane następujące wnioski: warsztaty cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczestników, o czym świadczą wysokie oceny sposobu
prowadzenia zajęć i ich przydatności, zrealizowane zadania w odpowiedniej
formie umożliwiło szerokie oddziaływanie profilaktyczne nie tylko na jednostkę,
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7.

Realizowanie
interdyscyplinarnych
szkoleń oraz działań
integracyjnych dla
przedstawicieli instytucji i
organizacji pozarządowych
tworzących lokalny system
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

8.

Finansowanie szkoleń i
kursów specjalistycznych
dla pracowników miejskich
jednostek organizacyjnych
oraz członków organizacji
pozarządowych pracujących
z osobami wobec których
stosowana jest przemoc
oraz osobami stosującymi
przemoc.

9.

Rozwój poradnictwa
specjalistycznego
(rodzinnego, prawnego,
psychologicznego,
socjalnego) poprzez
wspieranie działalności
Punktów Interwencji
Kryzysowej
funkcjonujących przy
organizacjach
pozarządowych.

10.

Merytoryczne wpieranie
działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego, jak
również podejmowanie
działań na rzecz integracji
członków Zespołu oraz
podnoszenia ich
kwalifikacji.

ale przede wszystkim na całą rodzinę, uczestnicy szkolenia zadowoleni byli
zwłaszcza z formy prowadzenia zajęć tzn. metodami aktywnymi, gdyż
umożliwiało to szybkie i praktyczne przyswajanie wiedzy. Efekty udziału w
szkoleniu zależały od osobistego zaangażowania i wytrwałości każdego z
uczestników. Pracując w grupie miały one możliwość uczenia się razem z innymi
i od innych. Po zakończonych warsztatach każdy z uczestników otrzymał
Świadectwo ukończenia kursu „Szkoła dla rodzica”.
1. Akcja edukacyjna „Promowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnego w
Mieście Golubiu-Dobrzyniu oraz promowanie procedury Niebieska Karta „RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY” – dla członków Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział w Golubiu-Dobrzyniu 19.11.2014r.
W akcji udział wzięło 71 osób.
2. Akcja edukacyjna „Promowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnego w
Mieście Golubiu-Dobrzyniu oraz promowanie procedury Niebieska Karta RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY” – dla pracowników z różnych zakładów
pracy samorządu terytorialnego 17.10.2014r. W akcji udział wzięło 114 osób.
3. 28 listopada 2018r. zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w mieście Golubiu-Dobrzyniu pn. „Aspekty prawne i
psychologiczne pracy Zespołów Interdyscyplinarnych” w ramach programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Udział w szkoleniu wzięło 21 osób, ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. Szkolenie pn. „Indywidualny Plan Pomocy Rodzinie” organizowane przez
firmę Profilaktyka KIER – udział wzięły 2 osoby (22.02.2017r Toruń).
2.Szkolenie organizowane przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier pn.
„Interwencja wobec przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym- Techniki
negocjacji, manipulacji, prowokacji, sposoby radzenia sobie w trudnych
sytuacjach. Ochrona danych osobowych w pracy KRPA i Zespołu
Interdyscyplinarnego" – udział wzięły 2 osoby (11.09.2017r. Golub-Dobrzyń).
3.W czerwcu 2018r. dwie pracownice Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w
Golubiu-Dobrzyniu, członkinie Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście GolubiuDobrzyniu ukończyły Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w
Warszawie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego (drugi stopień) i uzyskały certyfikat specjalisty w tym
zakresie.
Utworzenie dodatkowego dyżuru w punkcie konsultacyjnym i pierwszego
kontaktu dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przemocy w
rodzinie i poszerzenie go o działalność specjalisty w zakresie pracy socjalnej z
osobą i rodziną z problemem przemocy, którego zadaniem jest:
¾udzielanie indywidualnej pomocy socjalnej i wsparcia,
¾diagnozowanie problemów całej rodziny i planowanie pomocy dla jej
członków,
¾rozpoznawanie zjawiska przemocy w rodzinie, udzielanie stosownego wsparcia
i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
¾gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i
kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być
włączone w systemową pomoc dla rodziny,
¾realizacja zadań zgodnie z programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
1. Spotkanie doradczo-ewaluacyjne „Mediacje rodzinne jako element profilaktyki
przemocy w rodzinie” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Toruniu – udział w szkoleniu wzięło 6 osób (15.04.2015 - 1 osoba,
29.04.2015 – 5 osób).
2. Szkolenie organizowane przez Ośrodek Twórczej Interwencji w Krakowie pn.
”Sytuacje niestandardowe w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy
Roboczej – dylematy i rozwiązania w praktyce” - udział w szkoleniu wzięły 4
osoby (13.05.2015r. - Toruń).
3. Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w całości finansowane
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - udział w
szkoleniu wzięła 1 osoba (01.09-06.11.2015 – Miętne k. Garwolina).
4. Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz
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11.

Określenie kompetencji
oraz standardów instytucji i
organizacji pozarządowych
tworzących lokalny system
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w oparciu o
procedurę „Niebieskie
Karty”.

12.

Promowanie procedury
„Niebieskie Karty” oraz
rozwiązań prawnych i
organizacyjnych mających
na celu izolowanie sprawcy
przemocy, bądź osoby
podejrzanej o stosowanie
przemocy w rodzinie od
osoby wobec której ta
przemoc jest stosowana.
Wdrażanie programów
terapeutycznych dla osób
wobec których stosowana
jest przemoc i ich rodzin.

13.

14.

15.

Wdrożenie i realizacja
programu korekcyjno –
edukacyjnego dla osób
podejrzanych o stosowanie
przemocy w rodzinie oraz
osób stosujących przemoc.
Pozyskanie organizacji

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w całości finansowane
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - udział w
szkoleniu wzięły 2 osoby (06.09-08.11.2016 – Warszawa)
5. Szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu koordynowane przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące przeciwdziałania przemocy i
niebieskiej karty – udział w szkoleniu wzięło 6 osób (23.09.2016r. GolubDobrzyń)
6. Szkolenie organizowane i w całości finansowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „ Walka z przemocą – praktyczne
szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie” –
udział w szkoleniu wzięły 3 osoby (25-27,10.2017r. Brodnica).
7. Szkolenie pn. „Procedura Niebieskich Kart” organizowane przez Akademię
Doskonalenia Kadr – udział wzięły 2 osoby (04.06.2018r. Bydgoszcz).
8.15 listopada 2018r. odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa pn.
„Przemoc w rodzinie. Przeciwdziałanie - Pomoc - Bezpieczeństwo" organizowana
przez Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Sicienku w której udział wzięły trzy pracownice
Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
1. Szkolenie z udziałem wojewódzkiego koordynatora w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowane przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – udział w szkoleniu wzięły 2 osoby
(19.11.2015 Golub-Dobrzyń).
2. Szkolenie pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze względu na płeć dla
zespołów interdyscyplinarnych” projekt realizowany przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej – udział w bezpłatnym szkoleniu wzięła 1 osoba
(29.02.2016 – 02.03.2016 Bydgoszcz).
3. Szkolenie pn. „Kompetentny Zespół ” organizowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – udział wzięła 1 osoba,
członkini Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Golubiu-Dobrzyniu (0305.06.2019r. Osada Popowo k/Lipna).
4. Szkolenie pn. „Kompetentny Zespół ” organizowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – udział wzięły 3 osoby,
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Golubiu-Dobrzyniu (1113.09.2019r. Radziejów).
1. Akcja edukacyjna „Promowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnego w
Mieście Golubiu-Dobrzyniu oraz promowanie procedury Niebieska Karta RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY” – dla członków Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział w Golubiu-Dobrzyniu 19.11.2014r.
W akcji udział wzięło 71 osób.
2. Akcja edukacyjna „Promowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnego w
Mieście Golubiu-Dobrzyniu oraz promowanie procedury Niebieska Karta RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY” – dla pracowników z różnych zakładów
pracy samorządu terytorialnego 17.10.2014r. W akcji udział wzięło 114 osób.
1. Narada dla Pełnomocników Gminnych ds. Rozwiązywania Problemów
Uzależnień i Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania problemów
Alkoholowych – udział w spotkaniu wzięła 1 osoba (08.09.2015 Urząd
Marszałkowski w Toruniu).
2. Szkolenie organizowane przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa
w Krakowie pn. ”Interwencja wobec przemocy w rodzinie z problemem
alkoholowym w praktyce” - udział w szkoleniu wzięło 10 osób – członków
zespołu interdyscyplinarnego (07.04.2016r. – Golub-Dobrzyń)
Przekazywanie niezbędnych informacji i kierowanie podczas posiedzeń Grup
Roboczych osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie oraz osób
stosujących przemoc do PCPR w celu możliwości uczestniczenia w programach
korekcyjno-edukacyjnych. Ścisła współpraca z PCPR dot. rekrutacji osób
podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc
do programów korekcyjno-edukacyjnych.
1. W 2019r. zawarto porozumienie z fundacją DIES MEI, której celem jest pomoc
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pozarządowych do
współdziałania w realizacji
programu.

16.

17.

18.

19.

Podjęcie działań
zmierzających do wdrożenia
standardów pomocy
społecznej w obszarze
interwencji kryzysowej.
Prowadzenie
specjalistycznego
poradnictwa
psychologicznego dla osób
doznających przemocy w
rodzinie oraz dla
pracowników i
wolontariuszy realizujących
pomoc w bezpośrednim
kontakcie z klientem
doświadczającym lub
stosującym przemoc.
Dostosowanie szkolnych
programów
profilaktycznych i
wychowawczych do
aktualnej sytuacji
społecznej miasta oraz
dostosowanie działań do
występujących czynników
ryzyka, w tym
przeciwdziałania przemocy
rówieśniczej.
Przygotowanie nauczycieli i
pedagogów do
podejmowania skutecznych
działań a przede wszystkim
do identyfikowania
patologicznych zachowań
dzieci i młodzieży.

i wsparcie ofiarom przestępstw, rodzinom i świadkom w ramach pomocy prawnej,
psychologicznej, socjalnej.
2. W dniu 7 lipca 2020r. zawarto Porozumienie o współpracy z Zespole
Interdyscyplinarnym w Mieście Golubiu-Dobrzyniu, ze „Stowarzyszeniem
Pomocy – Bliżej Siebie” w Golubiu-Dobrzyniu, które jest organizacją
pozarządową.
1. Konferencja pn. „ Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej.
Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy” organizowana przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Fundację Gospodarczą Pro Europa
oraz Katedrę Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK – udział
wzięły 2 osoby (13.12.2017r. Toruń).
Działalność punktu konsultacyjnego i pierwszego kontaktu dla osób
współuzależnionych oraz doświadczających przemocy w rodzinie w którym
świadczona jest pomoc psychologiczna i socjalna.

1. Z inicjatywy Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego i Pełnomocnika
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z
przypadającym na dzień 2 października Międzynarodowego Dnia bez Przemocy
grupa teatralna z Domu Kultury wystawiła spektakl dla uczniów klas IV szkół
podstawowych jak również mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia pt. „Jasio,
Jeżyk. Niebajka”. Spektakl miał na celu podniesienie świadomości lokalnej
społeczności i uczniów występującego problemu przemocy w środowisku
szkolnym, zmienić postawę młodzieży wobec istniejącego zjawiska oraz pokazać
jak reagować na agresywne zachowania rówieśników.
1. W 2017 roku przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego w osobach
Przewodniczącej i Sekretarza przeprowadzili akcje edukacyjne w placówkach
oświatowych znajdujących się na terenie miasta Golubia-Dobrzynia dotyczące
zjawiska przemocy w rodzinie. Wystąpienia w zakresie profilaktyk w obszarze
przemocy w rodzinie odbyły się w dniu 7 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Konstytucji 3 Maja, w dniu 13 września w Zespole Szkół nr 2, w dniu 7 grudnia w
Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny. Prelekcje skierowane były do rodziców i
nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z
realizacją zadań wynikających z planów wychowawczych i profilaktycznych
szkół. W każdym wstąpieniu przeprowadzono badania ewaluacyjne dot.:
¾działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Golubiu-Dobrzyniu,
¾procedury „Niebieskie Karty”,
¾rodzajów i faz przemocy.
Badaniem zostało objętych łącznie 91 osób w trzech placówkach oświatowych.

8. ZASOBY GMINY MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W ROZINIE ORAZ OCHRONY
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Miasto Golub-Dobrzyń posiada zasoby kadrowe, instytucjonalne i lokalowe niezbędne do efektywnego
przeciwdziałania przemocy:
a) kadrowe:
- osoby z gminy przeszkolone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – pracownicy socjalni,
nauczyciele, pedagodzy szkolni, dzielnicowi, kuratorzy, pielęgniarki środowiskowe, przeszkoleni
pracownicy socjalni, wychowawcy Świetlicy Terapeutycznej, asystenci rodziny.
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- w każdej szkole na terenie gminy zatrudniony jest pedagog szkolny i/lub
psycholog oraz realizowane są Szkolne Programy Profilaktyki zawierające zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy,
-działa Punkt pierwszego kontaktu dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, Miejska
Komisja do Spraw Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zespół Interdyscyplinarny.
b) lokalowe:
W skład Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie wchodzą instytucje i osoby działające na terenie Gminy, wzajemnie ze sobą współpracujące
w zakresie przeciwdziałania przemocy: Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu,
Powiatowa Komenda Policji, Świetlica Socjoterapeutyczna, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,
Kuratorzy przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu, Miejska Komisja ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Poradnia Leczenia Uzależnień.
W grudniu 2011r. Zarządzeniem Burmistrza Golubia-Dobrzynia został formalnie powołany zespół
interdyscyplinarny w Golubiu-Dobrzyniu oraz określone zostały zasady jego działania. W skład zespołu
wchodzą pracownicy ww. instytucji, którzy z racji pełnionej funkcji są szczególnie zaangażowani
w przeciwdziałanie przemocy. Podczas spotkań zespołu omawiane są problemy rodzin, niekiedy całych
środowisk (np. sąsiedzkich), w których występują przypadki przemocy. Praca ta miała na celu
dostosowanie interwencji i działań do rodzaju zdiagnozowanej przemocy, potrzeb i problemów osób
dorosłych oraz dzieci uwikłanych w przemoc. Działania zespołu w ramach grup roboczych, nadzorowane
są przez przewodniczącego zespołu, a każde spotkanie zespołu jest protokołowane.
9. CZĘŚĆ PROGRAMOWA
Program jest skierowany do ogółu mieszkańców Miasta Golub Dobrzyń, w tym
szczególnie do tych, którzy są uwikłani w przemoc jako: ofiara, sprawca przemocy lub świadek
przemocy.
Program opiera się na zasadach wzajemnej współpracy i współdziałania organów władzy publicznej,
organizacji, środowisk oraz osób fizycznych i kładzie szczególny nacisk na ochronę dzieci, poprzez
udzielenie rodzinie wparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania, przezwyciężenia trudnej sytuacji
życiowej.
Cel Główny Programu :
Ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.
Cele szczegółowe:
·Rozwijanie i usprawnianie interdyscyplinarnego systemu interwencji i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie - podniesienie skuteczności interwencji wobec problemu przemocy.
·Rozwój specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc.
·Doskonalenie działalności Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
·Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy – podniesienie
poziomu wiedzy, rozwijanie empatii, odpowiedzialności i kompetencji
wobec problemu przemocy.

społecznych

10. REALIZATORZY PROGRAMU
Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
·Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
·Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
·Zespół Interdyscyplinarny w Golubiu-Dobrzyniu
·Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golubiu-Dobrzyniu
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·Policja
·Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
·Punkt Konsultacyjny i pierwszego kontaktu dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz
doświadczających przemocy
·Szkoły
·Podmioty ochrony zdrowia w których dochodzi do przemoc
·Kuratorzy sądowi
·Prokuratura
·Sąd
11. ADRESACI PRROGRAMU
·Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy
·Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy
·Przedstawiciele instytucji, służb i podmiotów pracujący z osobami i rodzinami dotkniętymi bądź
zagrożonymi przemocą, m.in. członkowie zespołu interdyscyplinarnego, pracownicy socjalni, asystenci
rodzin, policjanci, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, pracownicy ochrony zdrowia, członkowie
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi, prokuratorzy.
12. FINANSOWANIE
Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Mieście
Golubiu-Dobrzyniu
na
lata
2021-2025
dokonywane
będzie
w oparciu
o następujące środki finansowe:
·budżet gminy,
·budżet samorządu województwa,
·dotacja z budżetu państwa,
·fundusz organizacji pozarządowych,
·fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
13. PODSTAWOWE ZADANIA
L.p
1.

2.

Nazwa i opis zadania
Podniesienie poziomu
wiedzy, świadomości i
wrażliwości społecznej
mieszkańców GolubiaDobrzynia w obszarze
zjawiska przemocy w
rodzinie
i możliwości uzyskania
pomocy.

Zwiększenie
dostępności i

Kierunki działań
Prowadzenie poradnictwa o
możliwościach i formach
wsparcia ofiar przemocy oraz
jednostkach udzielających
pomocy.
Rozpowszechnianie informacji o
formach wsparcia oraz
instytucjach udzielających
pomocy ofiarom przemocy w
rodzinie na stronach
internetowych, w gazetce gminnej
i prasie lokalnej.
Prowadzenie lokalnych kampanii
informacyjno-edukacyjnych
adresowanych do ogółu
społeczności lokalnej w zakresie
przeciwdziałania przemocy.
Zapewnienie osobom
doświadczającym przemocy w

Jednostki odpowiedzialne
za realizację
Zespół Interdyscyplinarny.

Harmonogram
działań
2021-2025

Partnerzy:
Policja
MKPRPA
Placówki Oświaty
Ochrona Zdrowia
Sąd
MOPS

Zespół Interdyscyplinarny.

2021-2025
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efektywności działań
profilaktycznych z
zakresu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
adresowanych do grup
ryzyka.

rodzinie pomocy prawnej,
psychologicznej socjalnej.
Podejmowanie interwencji w
środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie; praca Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie / wykonywanie
czynności zgodnie z ustawą o
przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie.

Partnerzy:
Policja
MKPRPA
Placówki Oświaty
Ochrona Zdrowia
Sąd
MOPS

Praca grup roboczych na rzecz
rodzin, w których dochodzi do
przemocy.

3.

4.

5.

Systematyczne
podnoszenie poziomu
wiedzy i umiejętności
osób zajmujących się
przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie.

Propagowanie
informacji na temat
możliwości uzyskania
pomocy w sytuacji
doświadczania
przemocy.

Zmiana postaw osób
stosujących przemoc.

Motywowanie sprawców
przemocy do udziału w programie
korekcyjno-edukacyjnym.
Wzrost liczby osób
przeszkolonych do pomagania
rodzinie z problemem przemocy.
Udział w szkoleniach,
konferencjach, naradach,
wymiana doświadczeń pomiędzy
instytucjami udzielającymi
pomocy i wsparcia.

Współpraca z redakcja gazety
gminnej, ewentualnie lokalnej
poprzez zamieszczanie informacji
z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Kampanie kierowane do
społeczności lokalnej, często do
świadków przemocy- do
motywowanie do reagowania w
sytuacji przemocy w rodzinie.
Praca socjalna na rzecz osób
stosujących przemoc

Zespół Interdyscyplinarny.

2021-2025

Partnerzy:
Policja
MKPRPA
Placówki Oświaty
Ochrona Zdrowia
Sąd
MOPS
2021-2025
MOPS

Zespół Interdyscyplinarny

MOPS

2021-2025

Zespół Interdyscyplinarny
Działania edukacyjne służące
wzmocnieniu opiekuńczych i
wychowawczych kompetencji
rodziców w rodzinach
zagrożonych przemocą rodzinieprowadzenie kampanii
informacyjno-edukacyjnych dla
rodziców.

6.

Ochrona ofiar przemocy
w rodzinie

Spotkania z psychologiemkierowani na zajęcia korekcyjnoedukacyjne sprawców przemocy
Budowanie skutecznych form
pomocy dla ofiar przemocy w
rodzinie, udzielanie
profesjonalnej pomocy, wdrażanie
procedury NK oraz
monitorowanie prowadzonych

Zespół
Interdyscyplinarny/grupy
robocze
Zespół Interdyscyplinarny

2021-2025

MOPS
Policja
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postępowań, opracowywanie i
udostępnianie materiałów
informacyjnych o instytucjach
udzielających pomocy,
współpraca z instytucjami
prowadzącymi hostele, domy
samotnej matki, Centrum
Interwencji Kryzysowej, itp.

14. WDRAŻANIE PROGRAMU
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Mieście GolubiuDobrzyniu na lata 2021-2025 zakłada ciągłość w realizacji wytyczonych kierunków działań, a także
otwartość na propozycje nowych rozwiązań. Program będzie wdrażany we współpracy z lokalnymi
instytucjami, placówkami i innymi podmiotami zajmującymi się problematyką rodzinną.
15. MONITORING I EWALUACJA
Monitorowanie Programu będzie prowadził Zespół Interdyscyplinarny wraz Miejskim Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
Program będzie ewaluowany poprzez systematyczną sprawozdawczość (co najmniej 1 raz w roku)
dokonywaną w ramach wszystkich elementów systemu. Podstawowymi wskaźnikami służącymi do
ewaluacji programu są:
- Liczba Niebieskich Kart,
- ilość interwencji, udzielonych porad, konsultacji, osób korzystających ze wsparcia,
ilość osób, które wzięły udział w programie dla sprawców przemocy,
- ilość i rodzaj przeprowadzonych działań profilaktycznych.
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Mieście Golubiu-Dobrzyniu na lata 2021-2025 został
opracowany oraz przedłożony Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia w związku z wymogiem
ustawowym.
Przepis art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1378 ze zm.) nakłada na gminy, jako ich zadanie własne, obowiązek
tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym

opracowanie i

realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie.
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