
UCHWAŁA  Nr XIX/120/20  

RADY GMINY STRZELECZKI  

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2020-2024” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 ze zm.1) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.2) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie na lata 2020-2024”, stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych  

i będący załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  

 

                                                      
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.  
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730 i poz. 1818. 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XIX/120/20  

Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 26 lutego 2020 r. 
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ROZDZIAŁ I. 

WSTĘP 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 

2024 w Gminie Strzeleczki, jest kontynuacją oraz uzupełnieniem działań podejmowanych w latach 2015 – 2019. 

Celem strategicznym Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie, 

oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. 

Program określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na: rozwój systemu przeciwdziałania 

przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności pomocy osobom i rodzinom  

z problemem przemocy domowej, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy  

w rodzinie, doskonalenie kadr zajmujących się diagnozowaniem i pomocą osobom dotkniętym tym problemem 

oraz edukację i profilaktykę mieszkańców gminy Strzeleczki. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Strzeleczki ma charakter długofalowy. Działania obejmują lata 2020 – 2024. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej 

może ulegać zmianom i udoskonaleniom. 

 

1. Podstawy prawne przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. 

 Ustawa z dn. 29.11.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. 

zm.) 

 

Ustawa ta definiuje pojęcie przemocy w rodzinie, określa zadania programów administracji rządowej i jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy. Określa zasady postępowania wobec osób 

doznających przemocy oraz wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.  

W myśl powyższej ustawy do zadań samorządu gminnego należy: 

 Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja 

gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie; prowadzenie 

poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez 

działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców  

w rodzinach zagrożonych przemocą, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach 

wsparcia, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych 

 

Pozostałe akty prawne wspomagające podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób 

stosujących przemoc w rodzinie to:  

 

 Ustawa z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13.09.2011r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów 

formularzy „ Niebieska Karta” ( Dz. U. z 2011r nr 209, poz. 1245 ) 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 

 Ustawa z dn. 26.10.1982r. o zachowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2277 z późn. Zm.)\ 

 

2. Wprowadzenie.     

 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnie występującym w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o 

różnym statusie społecznym, należy ją zakwalifikować do kategorii zachowań negatywnych i szkodliwych 

społecznie. pojęcie przemocy w rodzinie obejmuje wszelkie odłamy złego traktowania tych członków rodziny, 

którzy nie są w stanie skutecznie się bronić. Wg. Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie przemoc jest 

jednorazowym, albo powtarzającym się działaniem spowodowanym umyślnie, ukierunkowanym na członka 

rodziny. Osoby doświadczające przemocy narażone są na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, bądź nawet życia. Są 

narażone na cierpienia i szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym. Przemoc w rodzinie to także fizyczne, 

psychiczne i seksualne maltretowanie lub zaniedbywanie dziecka, osób starszych, przemoc między rodzeństwem, 

maltretowanie rodziców przez dzieci. Przemoc w rodzinie charakteryzuje się również takimi charakterystycznymi 

cechami jak: intencjonalność, nierównowaga sił wynikająca z działania człowieka.  
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3. Adresaci Programu 

 

Program adresowany jest do rodzin i osób z gminy Strzeleczki, które ze względu na przemoc w rodzinie wymagają 

wsparcia społecznego, do osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, osób 

zagrożonych przemocą, dzieci i młodzieży oraz przedstawicieli instytucji, organizacji i służb zobowiązanych do 

udzielania pomocy w sytuacji przemocy, oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

4. Miejsce realizacji Programu – Gmina Strzeleczki 

 

5. Realizatorzy Programu i czas realizacji: 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Strzeleczki na lata 2020-2024 będzie realizowany przez instytucje zobligowane do działań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

Zespół Interdyscyplinarny w Strzeleczkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzeleczkach, Komenda Powiatowa Policji  

w Krapkowicach, placówki oświatowe, Caritas Diecezji Opolskiej, Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, oraz 

placówki ochrony zdrowia. 

 

Rozdział II 

Część programowa 

 

1. Opis problemu 

 

Rodzina jest naturalnym środowiskiem życia człowieka. W rodzinie człowiek się rodzi, wychowuje, kształci, 

dorośleje i tworzy własną przyszłość. Nie zawsze jednak dom rodzinny jest miejscem pełnym ciepła, miłości  

i bezpieczeństwa. Problem przemocy w rodzinie występuje we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych. 

Rodziny, w których dochodzi do krzywdzenia najbliższych, najczęściej skrzętnie ukrywają swój problem, a do 

przemocy dochodzi za szczelnie zamkniętymi drzwiami domów i mieszkań. Wiele osób doświadcza przemocy 

latami, skrywając rozmiar doznawanej krzywdy. Stosowanie przemocy stanowi zwarty system zachowań sprawcy 

wobec ofiary, mający na celu całkowite jej podporządkowanie. Przemoc stanowi sposób utrzymania dominacji, 

kontroli, wyeliminowania suwerenności drugiego człowieka. Przemoc w rodzinie postrzegana jest jako wstydliwy 

problem życia małżeńskiego i rodzinnego. W ocenie społecznej w prawdzie zjawisko to uznane jest za naganne, ale 

jednak nadal często nie piętnowane i nie wymagające interwencji z zewnątrz. 

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie analizy problemów 

społecznych w gminie, z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie. 

 

Rok 

Liczba 

wszystkich 

mieszkańców 

gminy 

Liczba 

założonych 

NK 

 

 

Liczba osób objętych 

procedurą 

Niebieskiej Karty 

 

Liczba rodzin 

korzystających 

z pomocy 

psychologa 

2017 7434 10 35 6 

2018 7289 11 19 11 

2019 7259 14 29 21 

 

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że zachowania przemocowe w gminie Strzeleczki mają tendencję 

wzrostową. Coraz więcej uruchomionych jest procedur Niebieskich Kart, coraz więcej osób doświadcza przemocy 

ze strony najbliższych. Jest to wynikiem nie tylko zwiększenia skali przemocy, ale i podniesienia świadomości 

społecznej. W związku z tym zwiększa się liczba osób potrzebujących wsparcia psychologicznego, a co za tym 

idzie wiele osób korzysta z oferty specjalisty psychologa, który finansowany jest z budżetu gminy.  
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2. Założenia programowe 

 

Głównym założeniem Programu jest kompleksowość i interdyscyplinarność działań ujęty w ramy sprawnie 

funkcjonującego systemu, ukierunkowanego na wsparcie i ochronę osób doświadczających przemocy, edukację  

i pomoc w korygowaniu zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie; edukację kadr instytucji 

zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz szeroko ujętą edukację społeczeństwa. 

 Podstawą działań systemowych są założenia iż: przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu, 

najważniejsze jest bezpieczeństwo osoby dotkniętej przemocą i zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc zazwyczaj 

nie jest skuteczna, za przemoc odpowiedzialna jest zawsze osoba stosująca przemoc, zrozumiałe są wahania  

i niekonsekwencje w działaniu i decyzjach osób dotkniętych przemocą, bowiem jest to jeden z objawów 

doznawanych urazów oraz konsekwencja bycia osobą dotkniętą przemocą. 

Przemoc w rodzinie należy rozpatrywać z wielu perspektyw, w szczególności  psychologicznej, prawnej, 

ekonomicznej, społecznej i moralnej. Z tego względu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga 

wieloaspektowego i systemowego podejścia, z zaangażowaniem wszystkich podmiotów zajmujących się tym 

problemem. Nieodzowna jest interdyscyplinarność pracy w tym zakresie poprzez ścisłą współpracę, łączenie 

działań, przepływ informacji, określenie wspólnego celu oraz przewidywanie efektów. Interdyscyplinarność jest 

podstawą skuteczności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Stąd powołanie zespołów 

interdyscyplinarnych w sprawie przemocy. 

 

3. Kierunki i cele Programu 

 

Celem głównym Programu jest : 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zwiększenie 

dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy na terenie gminy Strzeleczki. 

 

Cele szczegółowe Programu to: 

 

 Zintensyfikowanie działań prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze,    realizujących 

procedurę „Niebieskiej Karty”, rozwój współpracy pomiędzy członkami zespołu.  

 

 Zwiększenie skuteczności odziaływań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

 Poszerzenie oferty pomocowej, oraz różnorodnych form wsparcia, skierowanych do rodzin, w których 

występuje przemoc oraz rodzin zagrożonych problemem przemocy. 

 

 Zapobieganie stosowaniu przemocy poprzez odziaływania psychologiczno-terapeutyczne, zajęcia warsztatowe 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym kierowanie do programów korekcyjno- edukacyjnych. 

 

 Poszerzenie oferty pomocowej, oraz różnorodnych form wsparcia, skierowanych do rodzin, w których 

występuje przemoc oraz rodzin zagrożonych problemem przemocy. 

 

 Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy a tym samym 

zwiększenie ich poziomu wiedzy i kompetencji. 

 

 Edukacja społeczna i promocja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w gminie Strzeleczki. 

 

Program zakłada następujące kierunki działań: 

 

1. Dążenie do opracowania pełnej diagnozy zjawiska przemocy na terenie gminy Strzeleczki przez Zespół 

Interdyscyplinarny w Strzeleczkach, poprzez analizę sprawozdań z instytucji świadczących pomoc w zakresie 

przemocy w rodzinie. 

 

2. Tworzenie strategii interwencyjnych dla osób objętych przemocą w rodzinie. 

 

3. Budowanie systemu wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie. 
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4. Kształtowanie właściwych postaw w społeczności lokalnej: działania edukacyjne, profilaktyczne i informacyjne. 

 

5. Profesjonalizacja kadr związanych z pracą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

 

        4. Beneficjenci programu 

 

Wszelkie działania i cele zaplanowane do realizacji niniejszego programu mają służyć poprawie sytuacji rodzin 

dotkniętych przemocą, jak i ochronie rodzin zagrożonych przemocą. Aby efektywnie zapobiegać problemowi 

przemocy w rodzinie i zwalczać zachowania przemocowe, konieczne jest stworzenie spójnego  

i wielopoziomowego systemu pomocy osobom uwikłanym w przemoc, systemu opartego o aktywizację i rozwój 

zasobów lokalnych, zwłaszcza nowych form pomocy oraz dostęp do specjalistów. 

Program kierowany jest do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób stosujących przemoc w rodzinie, 

świadków przemocy w rodzinie, osób zagrożonych przemocą, dzieci i młodzieży, przedstawicieli instytucji, 

organizacji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy, społeczności lokalnej. 

 

        5. Cel główny Programu 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona osób dotkniętych w rodzinie oraz zwiększenie dostępności  

i skuteczności profesjonalnej pomocy. 

 

        6. Cele strategiczne, adresaci, cele operacyjne, działania, realizatorzy, wskaźniki osiągnięcia celu, termin 

realizacji działań 

 

Cel strategiczny 1. Skuteczne i efektywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wzmacnianie rozwoju 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Adresaci: Osoby uwikłane w przemoc w rodzinie, przedstawiciele instytucji biorących udział w przeciwdziałaniu 

przemocy, społeczność lokalna. 

 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

Działania:  

- prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny w Strzeleczkach zintegrowanych działań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie przemocy w rodzinie. 

- podejmowanie działań profilaktycznych w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie 

temu zjawisku. 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie  

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku 

lokalnym. 

 

Termin realizacji: Zadanie stałe realizowane corocznie. 

 

Cel operacyjny 1.2. Współpraca interdyscyplinarna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Działania: 

 

- Współpraca między instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zapobieganie jego 

skutkom 

- Wspólne szkolenia, konferencje, warsztaty, forum,  

- Wymiana doświadczeń, współpraca międzyinstytucjonalna z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

Termin realizacji: Działania stałe  
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Cel operacyjny 1.3. Diagnozowanie i monitorowanie przemocy na terenie gminy Strzeleczki 

 

Działania do celu operacyjnego 1.3. 

 

- Prowadzenie sprawozdań w zakresie zjawiska przemocy zgodnie z wymaganiami resortowymi oraz w sposób 

ustalony przez Zespół Interdyscyplinarny w Strzeleczkach. 

- Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie 

- Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą. 

 

Termin realizacji: Zadanie realizowane corocznie 

 

Realizatorzy Celu Strategicznego 1: Zespół Interdyscyplinarny w Strzeleczkach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Strzeleczkach, Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzeleczkach, 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, placówki ochrony zdrowia oraz organizacje pozarządowe, w tym 

Caritas w Zielinie 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 1. Liczba spotkań zespołu, liczba wszczętych procedur „Niebieskiej 

Karty”,  liczba powołanych grup roboczych, dane statystyczne dotyczące zjawiska przemocy, liczba zakończonych 

procedur „Niebieskiej Karty” z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie.  

 

Termin realizacji: Zadanie stałe 

 

Cel strategiczny 2. Zmniejszenie negatywnych następstw przemocy dla osób doznających przemocy i świadków 

przemocy 

 

Adresaci: Osoby dotknięte przemocą i świadkowie przemocy 

 

Cel operacyjny 2.1. udzielanie profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą  

i świadkom przemocy. 

 

Działania: 

- Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne prawne, socjalne i medyczne. 

- Interwencja kryzysowa 

- realizacja programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych 

- Udzielenie schronienia osobom dorosłym lub/i rodzinom dotkniętym przemocą 

- Zapewnianie poczucia bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom 

 

Termin realizacji: Zadania stałe 

 

Realizatorzy celu strategicznego 2: Zespół Interdyscyplinarny w Strzeleczkach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Strzeleczkach, Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich – kuratorzy sądowi, Komenda Powiatowa 

Policji w Krapkowicach, Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzeleczkach, placówki 

zdrowia, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe. 

 

Wskaźniki celu strategicznego 2: liczba porad udzielonych osobom lub rodzinom dotkniętym osobom, liczba osób 

objętych pomocom i wsparciem psychologicznym, liczba interwencji kryzysowych, liczba programów 

profilaktyczno-socjoterapeutycznych, liczba uczestniczących w programach, liczba osób,  którym udzielono 

bezpiecznego schronienie, liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.  

 

Termin realizacji: Zadanie stałe 

 

Cel strategiczny 3. Edukacja społeczna i promocja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 

terenie Gminy Strzeleczki. 

 

Adresaci: Dzieci i młodzież, osoby dorosłe, społeczność lokalna 
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Cel operacyjny 3.1. Upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych. 

 

Działania: 

-rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych( broszur, ulotek, plakatów itp.) dotyczących zjawiska przemocy  

w rodzinie wśród lokalnej społeczności. 

- dostarczenie informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

- umieszczenie informacji na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach 

dotyczących przemocy. 

 

Termin realizacji: Zadanie coroczne. 

 

Cel operacyjny 3.2. Zmiana postaw przekonań i zachowań mieszkańców w gminie Strzeleczki wobec zjawiska 

przemocy. 

 

Działania: 

 - Udział w kampaniach społecznych, spotkaniach, wydarzeniach na temat przemocy w rodzinie 

-  Współpraca z lokalnymi mediami w zakresie propagowania zachowań bez przemocy oraz zmiany postrzegania 

przemocy w rodzinie 

- Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych z zakresu kształtowania właściwych postaw społecznych wobec 

przemocy. 

- Opracowanie i realizacja programów profilaktyczno-socjoterapeutycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy. 

 

Termin realizacji: Działania stałe 

 

Cel operacyjny 3.3. Promowanie wartości rodzinnych i wychowanie bez przemocy 

 

Działania:  

- Prowadzenie w placówkach oświatowych programów socjoterapeutyczno-profilaktycznych na temat przemocy  

i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocowych.  

- Prowadzenie programów i warsztatów umiejętności wychowawczych prowadzonych dla rodziców 

 

Termin realizacji: Działania stałe 

 

Realizatorzy: Zespół Interdyscyplinarny w Strzeleczkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach: 

pracownicy socjalni, socjoterapeuta, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzeleczkach, Sąd 

Rejonowy w Strzelcach Opolskich – kuratorzy sądowi, placówki ochrony zdrowia, placówki oświatowe, 

organizacje pozarządowe 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 3. 

 

Liczba rozkolportowanych ulotek i broszur, liczba kampanii społecznych, spotkań i wydarzeń prowadzonych na 

terenie Strzeleczki, liczba osób biorących udział w wyżej wymienionych działaniach, liczba artykułów, programów 

w lokalnych mediach na temat przemocy, ilość przeprowadzonych działań socjoterapeutycznych, ilość warsztatów 

doskonalenia umiejętności społecznych, liczba osób biorących udział w w/w działaniach. 

 

Termin realizacji: Zadanie ciągłe, realizowane 

 

Cel strategiczny 4. Podnoszenie i doskonalenie umiejętności kadry, rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej. 

 

Adresaci: Wszystkie instytucje, organizacje, służby i środowiska tworzące system. 

 

Cel operacyjny 4.1. Systematyczne szkolenia wszystkich przedstawicieli służb, podejmujących działania na rzecz 

rodzin doznających przemocy, doznających przemocy, w tym szkolenia z zakresu diagnozowania przemocy  

w rodzinie, realizacji procedury „Niebieskiej Karty” i prowadzenia interwencji kryzysowej.  
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Działania : 

- Szkolenia resortowe 

- Szkolenia interdyscyplinarne z zakresu przeciwdziałania przemocy 

- Organizowanie interdyscyplinarnych szkoleń w celu podniesienia umiejętności pracy z osobami dotkniętymi 

problemem przemocy oraz skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem, superwizji. 

 

Termin realizacji: Zadania stałe 

 

Cel operacyjny 4.2. Konferencje i seminaria z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli 

instytucji, służb, różnych grup zawodowych i społecznych, zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie.  

 

Działania: 

- Organizacja i przeprowadzenie konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- Uczestnictwo w konferencjach i seminariach 

 

Termin realizacji: Zadania realizowane corocznie 

 

Realizatorzy celu strategicznego 4: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzeleczkach. 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 4: Liczba szkoleń dotyczących przemocy w rodzinie, liczba uczestników 

szkoleń, liczba zorganizowanych konferencji i seminariów. 

 

Termin realizacji: Zadania stałe 

 

Cel strategiczny 5 Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie 

 

Adresaci: Osoby stosujące przemoc w rodzinie 

 

Cel operacyjny 5.1. Działania psychologiczno-terapeutyczne 

 

Działania:  

- Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne, 

- Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy 

- Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty 

- Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach 

 

Realizatorzy celu strategicznego 5: Zespół Interdyscyplinarny w Strzeleczkach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Strzeleczkach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzeleczkach, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 5.: Liczba udzielonych porad, liczba programów, liczba osób 

stosujących przemoc objętych programami, Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart” przez 

przedstawicieli poszczególnych podmiotów, liczba spraw zakończonych, liczba wszczętych postępowań oraz 

odmów wszczęcia w sprawach związanych z przemocą w rodzinie 

 

Termin realizacji: Zadanie stałe, realizowane corocznie 

 

Rozdział III 

Część diagnostyczna 

 

1. Zasoby instytucjonalne 

 

Bezpośrednio przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zajmuje się sieć instytucji: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Strzeleczkach, Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Strzeleczkach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzeleczkach, Sąd 
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Rejonowy w Strzelcach Opolskich – kuratorzy zawodowi i społeczni, placówki oświatowo-wychowawcze na 

terenie Gminy Strzeleczki, placówki ochrony zdrowia na terenie gminy Strzeleczki, organizacje pozarządowe – 

Caritas. 

 

2. Potrzeby w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

- Prowadzenie systemu informacji i edukacji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- Stałe doskonalenie zasobów kadrowych, wypracowanie i wprowadzenie procedur oraz monitorowanie przemocy 

w rodzinie. 

- Wprowadzenie spójnego systemu współpracy i koordynacji pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie. 

- Stałe monitorowanie ewaluowanie, oraz inicjowanie wprowadzania koniecznych zmian w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- edukacja społeczna 

 

3. Monitorowanie, sprawozdawczość, środki finansowe na realizację programu. 

 

MONITOROWANIE 
 

Monitorowanie realizacji programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów 

zaangażowanych w jego realizację.  

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 

Sprawozdanie z realizacji programu zostanie utworzone corocznie przez Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

Program będzie finansowany z budżetu Gminy Strzeleczki oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych 

źródeł 

 

4. Ewaluacja, przewidywane efekty realizacji Programu 

 

Wszelkie zmiany w programie będą konsultowane oraz modyfikowane na posiedzeniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego, następnie zmiany te zostaną przedstawione Radzie Gminy. Jeżeli uzyskane informacje będą 

podstawą do zmiany niektórych założeń Programu, albo poszerzenia go o dodatkowe działania, wówczas Program 

będzie modyfikowany. Przewidziane Programem działania przyczynią się do: 

 

- zmniejszenia skali problemu przemocy w rodzinie w gminie Strzeleczki 

- zmniejszenia liczby rodzin, w których następuje powielanie negatywnych zachowań oraz wzorców dotyczących 

problemu przemocy w rodzinie 

- zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez podmioty realizujące program 

- zwiększenie poziomu kompetencji służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie             

w gminie Strzeleczki 

- zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Strzeleczki czym jest problem przemocy w rodzinie, jak 

zapobiegać przemocy i jak na nią reagować 

- stworzenie wystarczającej i profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 

- stworzenie skutecznego systemu kierowania osób stosujących przemoc w rodzinie  

do programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 

- zwiększenie liczby osób stosujących przemoc w rodzinie, które po odbyciu programu korekcyjno-     

edukacyjnego powstrzymują się od stosowania przemocy. 
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