
UCHWAŁA Nr XXX/225/13 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 27.06.2013r. 

 

 

 

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie na lata 2013 -2016. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) w związku z art. 6 ust 2, pkt. 1 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, 

poz. 1493 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Santok na lata 2013 – 2016 stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

 

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Honorata Brzytwa 
 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXX/225/13 

Rady Gminy Santok 

z dnia 27.06.2013r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE  

GMINY SANTOK NA LATA 2013-2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTOK 2013 



 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

I. Założenia ogólne. 

II. Charakterystyka gminy Santok. 

III. Adresaci programu. 

IV. Podmioty funkcjonujące na terenie Gminy Santok świadczące pomoc  

w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

V. Współpraca. 

VI. Założenia programu. 

VII. Podstawowe zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy. 

VIII. Realizatorzy. 

IX. Finansowanie. 

X. Monitoring, ewaluacja, sprawozdawczość programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, określa zadania własne 

gminy wynikające z: 

 -  Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tj. Dz. U. z 2005r.  

Nr 180, poz.1493), 

 - Ustawa z dnia 26 październik 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473bz póź. zm.), 

 - Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. 115, 

poz. 728 z późn. zm.) 

  

 Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do obowiązków gminy 

należy w szczególności: 

1) Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2) Opracowanie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

3) Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

4) Opracowanie gminnych ośrodków wsparcia. 

 

 Rodzina jest najważniejszym środowiskiem człowieka, kształtującym osobowość, 

system wartości, styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają 

wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku 

dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrz 

rodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły zachowania poszczególnych członków rodziny 

stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi. 

 Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. 

 Na terenie Gminy Santok przemoc w rodzinie występuje najczęściej w rodzinach 

najuboższych, jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami członków rodziny, biedą,  

a także małą świadomością społeczną. 

 W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego  

do zmniejszenia skali zjawiska przemocy oraz pogłębienie społecznej świadomości tworzy  

się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 



II. CHARAKTERYSTYKA GMINY SANTOK 

 

Wiejska gmina Santok położona jest w województwie Lubuskim w powiecie 

gorzowskim. Siedziba Wójta Gminy znajduje się w Santoku na ul. Gorzowskiej 59.  Ogólna 

powierzchnia gminy wynosi 168,3 km², w tym użytki rolne  51% i użytki leśne 35%. Gmina 

stanowi 13,93% powierzchni powiatu gorzowskiego. 

Według stanu na dzień 31.12.2012r. gminę zamieszkiwało 7 975 mieszkańców. 

Pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej objęto – 218 rodzin – 638 osób w tych rodzinach  

tj. 12,5 % ogółu mieszkańców gminy Santok. W Powiatowym Urzędzie Pracy w 2012r. 

zarejestrowanych było 440 osób.  251 kobiet, w tym 37 z prawem do zasiłku i 214 bez prawa 

do zasiłku. 189 mężczyzn w tym, 33 z prawem do zasiłku i 156 bez prawa do zasiłku.  

Z żywienia dzieci w szkołach skorzystało 156 dzieci  z 84 rodzin.  Z wypoczynku letniego  

w 2012r. skorzystało 18 dzieci, w tym 8 było nad morzem w Pogorzelicy,  

wyjazd finalizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku. 10-ro dzieci spędziło 

wakacje w Kątach Rybackich wypoczynek dzieci finansowany przez Kuratorium Oświaty  

w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

III. ADRESACI PROGRAMU 

 

1. Ofiary przemocy domowej, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. 

2. Rodziny dotknięte problemem przemocy domowej. 

3. Dzieci i młodzież objęta działaniami profilaktycznymi. 

4. Sprawcy przemocy. 

5. Nauczyciele, pracownicy socjalni, służba zdrowia, pracownicy wymiaru 

sprawiedliwości (policjanci, kuratorzy sądowi). 

6. Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi 

przemocą. 

7. Społeczeństwo Gminy Santok. 

 

 

IV. PODMIOTY FUKNCJONUJĄCE NA TERENIE GMINY SANTOK 

ŚWIADCZĄCE POMOC W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY  

W RODZINIE  

 

1. Ośrodek pomocy Społecznej, 

2. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3. Ośrodek Zdrowia, 

4. Posterunek Policji, 

5. Szkoły działające na terenie Gminy Santok, 



6. Urząd Gminy, 

7. Punkt Konsultacyjny. 

 

V.  WSPÓŁPRACA 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., 

2. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., 

3. Poradnia Leczenia Uzależnień w Gorzowie Wlkp., 

4. Kuratorzy społeczni, 

5. Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy pracujący w szkołach, 

6. Lekarze i pielęgniarki, 

7. Pracownicy socjalni, 

8. Pracownicy urzędu, 

9. Policja. 

 

VI. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

Cel realizacji programu: 

 

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie 

dostępności pomocy. 

3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc. 

 

Cel pośredni programu: 

 

1. Zmiana postaw mieszkańców Gminy Santok wobec przemocy w rodzinie. 

2. Wzrost przeszkolonych osób z zakresu udzielania pomocy rodzinom, u których 

występuje zjawisko przemocy. 

3. Spadek liczby sprawców przemocy a także rodzin, w których interwencje 

podejmowane są wielokrotnie. 

4. Stała edukacja środowiska lokalnego- przez ulotki, broszury itp. 

5. Wzrost a potem spadek liczby osób zgłaszających się o pomoc do placówek służby 

zdrowia, pomocy społecznej, policji, punktu konsultacyjnego. 

 

Strategie i metody działania: 

1. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii osób doznających przemocy  

w rodzinie. 

2. Ochrona ofiar przemocy poprzez wsparcie: medyczne, prawne, psychologiczne  

i socjalne. 

3. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 



4. Zamieszczenie na tablicach informacyjnych, na lokalnej stronie internetowej 

informacji o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy. 

5. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup 

zawodowych realizujących zadania przemocy w rodzinie. 

6. Systematyczna edukacja   środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie. 

 

VII. PODSTAWOWE ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH GMINNEGO 

PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  

 

Zadanie 1. 

Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Sposób realizacji: 

1.   Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie: 

- tablice informacyjne w: Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Gminy  Santok 

zawierające informacje o lokalnym systemie wsparcia osób dotkniętych przemocą, 

- rozpowszechnienie broszur, ulotek informacyjnych dotyczących zjawisk przemocy, 

- rozpowszechnienie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych, 

- udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2.    Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup 

zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie – udział w 

specjalistycznych szkoleniach oraz organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych 

możliwością podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

3. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi i placówkami, 

uczestniczenie w konferencjach, naradach, seminariach, orientacja w działaniach 

ogólnopolskich. 

4. Współpraca pomiędzy placówkami służb, instytucji i organizacji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między innymi: wymiaru 

sprawiedliwości, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, oświaty, komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

Zadanie 2. 

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

 w rodzinie. 

 

Sposób realizacji: 

1. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i rodzin z problemem przemocy w rodzinie przez 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.  

w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy  

w rodzinie. 

 

 



Zadanie 3. 

Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Sposób realizacji: 

1.   Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie,  

  poprzez udzielenie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

2.   Wdrożenie procedury „ Niebieska Karta” poprzez :  

- udział w cyklicznych szkoleniach, naradach, konferencjach  

 nt. procedury „Niebieskiej Karty” i zjawiska przemocy w rodzinie,  

- przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjno - edukacyjnych  

 nt. infrastruktury placówek pomocowych ( informatory, ulotki, plakaty), 

- prowadzenie działalności informacyjnej nt. procedury „Niebieskiej Karty”.  

3.   Prowadzenie działań terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie przy współpracy    

innych organizacji, instytucji.  

4. Opracowanie i udostępnienie materiałów informacyjnych o instytucjach  udzielających 

pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie. 

5. Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania czasu, w szczególności dla dzieci  

  i młodzieży poprzez programy profilaktyczne. 

 

VIII.  REALIZATORZY 

 

Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku przy współpracy z: 

 

- Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Szkołami, 

- Policją, 

- Kuratorem Społecznym Rodzinny i Nieletnich, 

- Ośrodkiem Zdrowia- pielęgniarką środowiskową. 

 

IX. FINANSOWANIE 

 

 Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie są środki finansowane z budżetu Gminy Santok, jak również inne środki 

pozyskane z zewnątrz. 

 

X. MONITORING, EWALUACJA , SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROGRAMU  

 

1. Monitoring programu będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących realizowanych 

zadań w ramach programu od podmiotów zaangażowanych w realizację, przez 

koordynatora programu: Ośrodek Pomocy Społecznej w celu ocenienia czy program 

osiąga założone cele. 

2. Przedkłada sprawozdanie Wójtowi Gminy Santok.  


