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UCHWAŁA Nr XIII/137/2015 
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie  na lata 2016-2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6 ust. 2 
pkt 1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1.  Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2016 - 2021 w treści stanowiącej załącznik do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina. 

§ 3.  Uchwała  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 
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                                                                                            Załącznik    
        do Uchwały Nr XIII/137/2015  
                    Rady Miejskiej w Żninie 
                                                                                       z dnia  25 listopada 2015 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINNY  PROGRAM 
 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

 NA LATA 2016 - 2021 
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SPIS   TREŚCI 
 

I. Wprowadzenie 
II.  Podstawy prawne programu 
III.  Diagnoza problemu przemocy w rodzinie 
IV.  Analiza SWOT 
V. Cele i działania programu 
VI.  Harmonogram realizacji celów szczegółowych programu 
VII.  Realizatorzy programu 
VIII.  Finansowanie programu 
IX.  Monitoring i sprawozdawczość programu 

 
 
 
I. WPROWADZENIE 
 
 Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka  
rodziny o różnym statusie  społecznym.  
 Przemoc w rodzinie  to jednorazowe lub powtarzające się  umyślne działanie  lub zaniechanie 
naruszające prawa lub dobra osobiste  członków rodziny,  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.  
Wyróżnia się następujące rodzaje przemocy: psychiczną, fizyczną, seksualną i ekonomiczną.  
 Zjawisko przemocy w relacjach rodzinnych stanowi poważne wyzwanie dla Gminy Żnin, która 
zgodnie z preambułą do ustawy, ma obowiązek  zapewnić wszystkim mieszkańcom  równe 
traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także podejmować działania zmierzające do 
ograniczenia zjawiska przemocy jak również pomoc osobom, które doznają przemocy ze strony 
innych osób  oraz prowadzenie  szeroko rozumianej profilaktyki przeciwdziałania przemocy. 
Należałoby zwrócić szczególną uwagę na przemoc domową, która może być zarówno skutkiem jak 
i przyczyną dysfunkcji w rodzinie.  Bez wątpienia należy ona do kategorii zachowań negatywnych 
o dużej szkodliwości społecznej. Mimo, że  w relacjach międzyludzkich istniała ona od zawsze, o 
przemocy w rodzinie mówiono niewiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego zaburzenia w 
funkcjonowaniu rodziny, które prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych oraz 
tragicznych skutków psychologicznych. Dzieci wzrastające wśród przemocy w domu są często 
zapomnianymi jej ofiarami. Doznają przemocy nie tylko wtedy gdy, są bezpośrednio zaniedbywane 
przez rodziców lub opiekunów. Cierpią i są krzywdzone także wtedy, gdy są  świadkami przemocy 
dorosłych. Doświadczenia z dzieciństwa mają wpływ na całe ich dorosłe życie. 
 Przemocy domowej często towarzyszy nadużywanie alkoholu i zażywanie substancji 
psychoaktywnych. W stanie nietrzeźwości znikają mechanizmy samokontroli i zachowania mogą 
być nieobliczalne. Nasilają się też zachowania  agresywne  nawet w ludziach na ogół spokojnych i 
opanowanych. 
 Przystępując do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016  - 2021 przyjęto następujące założenia: 
- kontynuację celów i działań  z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, 
- dążenie do wzmocnienia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żnin z 
uwzględnieniem warunków  i dotychczasowych działań podejmowanych na terenie Gminy, 
-  wspierania rozwoju zawodowego członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych,   
- monitoringu celem podniesienia  jakości i efektywności  pomocy niesionej osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie w Gminie Żnin. 
  Założeniem Programu jest efekt  dalszego wzrostu świadomości  mieszkańców Gminy Żnin  na 
temat przemocy w rodzinie co spowoduje , że przypadki przemocy będą  rozpoznawane wcześniej i 
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skuteczniej, a także wzmocniony zostanie zintegrowany system pomocy osobom doznającym 
przemocy w rodzinie. 
 
 
II. PODSTAWY   PRAWNE   PROGRAMU 
 
Działania w zakresie przemocy w rodzinie, w tym zadania zapisane w niniejszym Programie 
podejmowane są i realizowane na podstawie następujących przepisów: 
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1515);  
2. Ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U.z 2015 r., poz. 
1390); 
3. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz..163 z późn. zm.); 
4. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r..poz. 1286). 
5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. 
zm.); 
6. Ustawy z dnia 6 lutego 2015 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011r. ( Dz.U.  
z 2015r., poz.398); 
7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie 
Karty „ oraz formularzy „ Niebieska Karta” ( Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz.1245); 
8.Uchwały  Nr XLVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania i uchwały  Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia  29 
lutego  2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania; 
 
 
III. DIAGNOZA   PROBLEMU   PRZEMOCY   W   RODZINIE 
 
  
 Gmina  Żnin liczy ogółem  24.324 mieszkańców, z czego na obszarze miasta  zamieszkują 
14.034 osoby (dane na 31.12.2014 r.). Przemoc jest zjawiskiem powszechnym, dotyka również 
mieszkańców Gminy Żnin.    
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żnin realizuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Żninie.  W jego strukturach organizacyjnych działają  Zespół 
Interdyscyplinarny i Punkt Interwencji Kryzysowej.   Obsługę administracyjno- organizacyjną  oraz 
koordynację działań programowych Zespołu Interdyscyplinarnego, Procedury „ Niebieskie Karty”  i 
Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  realizują: 
pracownik zatrudniony w wymiarze ½ etatu w rozdziale 85205  oraz pracownicy w ramach swoich 
obowiązków służbowych  pracują  z osobami doznającymi przemocy, osobami stosującymi przemoc 
w rodzinie oraz prowadzą grupy robocze.    
Zespół Interdyscyplinarny liczy 15 osób i w jego skład wchodzą przedstawiciele następujących 
podmiotów: 

1) Burmistrza Żnina 
2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, 
3) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
4) Komendy Powiatowej Policji w Żninie, 
5) Wydziału  Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Żninie, 
6) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
7) Niepublicznych  jednostek ochrony zdrowia działających  w Gminie Żnin, 
8) Punktu Interwencji Kryzysowej przy MOPS w Żninie, 
9) Straży Miejskiej, 
10) Kuratorskiej Służby Sądowej w Żninie, 
11) Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie , 
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12) Fundacji „Dar serca”.  
 
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w Żninie należy: 
- Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład 
Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
-Kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy, 
-Opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy 
domowej, 
- Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie 
współpracy służb, 
- Udzielanie pomocy osobom,  rodzinom i środowiskom, które mają trudności lub wykazują  
potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów, 
- Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 
Każdy z przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego podejmuje działania w zakresie realizacji 
Programu w ramach  swoich kompetencji i możliwości oraz zgodnie z zakresem przepisów prawnych 
regulujących zakres ich działalności. 
 
Skalę odnotowanych interwencji związanych z przemocą  w rodzinie na przestrzeni lat 2012- 2014 
przedstawia poniższa tabela. 
 
 
Tabela 1 : Interwencje policji związane z przemocą domową w latach 2012 – 2014 
 

Lp. Rodzaj informacji 2012 2013 2014 

1. Interwencje domowe w związku z przemocą domową 61 55 88 

 
2. Sprawcy przemocy pod wpływem alkoholu 53 47 80 

3. Pokrzywdzenie w wyniku przemocy ogółem: 
 

70 57 98 

- kobiety 57 49 71 

- mężczyźni 9 5 20 

- dzieci  4 3 7 

4. Sprawcy przemocy domowej ogółem: 68 64 78 

 - mężczyźni 66 56 71 

- kobiety 2 8 7 

Źródło: opracowanie własne MOPS Żnin na podstawie danych z KPP w Żninie. 
 
Jak pokazuje powyższa tabela liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie rośnie. Często 
problem przemocy domowej wiąże się  z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych. 
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Tabela  2 :  Liczba rodzin objętych procedurą „ Niebieskie Karty” w latach 2012-2014. 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 

Rodziny objęte procedurą „Niebieskie Karty” w 
tym: 

78 133 153 

Grupy robocze do pracy z rodziną    26 50 56 

Monitoring środowiska    52 83 97 

Zakończenie procedury  przez ZI z tego : 4 31 83 

 Średni okres trwania procedury „Niebieskie 
Karty” 

9 m-cy 14 m-cy 16 m-cy 

Liczba rodzin objętych procedurą  „ Niebieskie 
Karty” na dzień 31XII 

74 102 70 

Źródło: opracowanie własne MOPS Żnin na podstawie danych sprawozdań rocznych. 
 
Z przedstawionych danych wynika , że czas trwania procedury „Niebieskie Karty” średnio wynosi 
15 m-cy. Średni czas pracy z rodziną świadczy o wnikliwym i profesjonalnym podejściu  Zespołu 
Interdyscyplinarnego   i grup roboczych do problemu przemocy w rodzinie w Gminie Żnin.  
 
 
Tabela 3: Interwencja kryzysowa ( osoby korzystające z pomocy Punktu Interwencji 
Kryzysowej w Żninie ) w  2014r. 
 
Rok liczba osób   tym  osoby 

niepełnosprawne 
Dzieci Kobiety Mężczyźni 

2014 220 13 85 118 17 
 

Źródło: opracowanie własne MOPS Żnin na podstawie sprawozdań MPiPS. 
 
 
Tabela 4 : Liczba osób objętych poradnictwem specjalistycznym   w   2014r. 
 
Psychologi
cznym 

Prawnym Socjalnym Zawodowym i 
rodzinnym 

Ogółem 
liczba osób 
objętych 
poradnictw
em 

Liczba 
rozmów 
telefon. w 
ramach 
lokalnego 
telefonu 
zaufania 

119 58 96 18 222 134 
 

Źródło: opracowanie własne MOPS Żnin na podstawie sprawozdań MPiPS 
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Tabela 5: Liczba osób korzystających w 2014 roku z programów psychologiczno-
terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w  rodzinie zmierzających do zmiany 
wzorców zachowania. 
 
Ogółem liczba osób, 
w tym 

Kobiet Mężczyzn Program 
realizowany 
przez Powiat 
liczba osób 

 Program 
realizowany 
przez Gminę 
liczba osób 

15 1 14 0 15 

Źródło: opracowanie własne MOPS Żnin na podstawie sprawozdań MPiPS 
 
 

IV. ANALIZA   SWOT 

 

 
MOCNE STRONY 

 

 
SŁABE STRONY 

 
� Dobrze funkcjonujący Punkt Interwencji 

Kryzysowej oferujący pomoc osobom 
doznającym przemocy  , w tym pomocy 
prawnej, psychologicznej, socjalnej w 
razie potrzeby schronienia w mieszkaniu 
chronionym. 

� Sprawnie działa zespół interdyscyplinarny. 
� Dobry przepływ informacji między 

podmiotami pracującymi w systemie a 
szczególnie wykorzystywanie  skrzynki e-
mail. 

� Prowadzenie przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Żninie Programu 
oddziaływań dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie. 

� Prowadzenie przez pracowników 
socjalnych popołudniowej pracy socjalnej. 

� Podejmowanie przez podmioty z obszaru 
przemocy w rodzinie wspólnych działań  
edukacyjnych.  

� Niewystarczające oferty programów 
korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc. 

� Niewystarczająca oferta programów pracy 
z rodzinami niewydolnymi wychowawczo 
( np. pomieszczenia interwencyjne w 
mieście Żnin,  preferencyjne warunki 
przyznawania lokali z zasobów gminy dla 
ofiar przemocy, większa ilość asystentów 
rodziny). 

� Niewystarczająca pomoc psychologiczna. 
� Brak możliwości dotarcia na terapię z 

uwagi na barierę komunikacyjną. 
 
 
 
 

 

 
SZANSE 

 
 

 
ZAGROŻENIA 

 

� Wprowadzenie ujednoliconych regulacji 
prawnych i administracyjnych. 

� Interdyscyplinarność i współpraca  
między poszczególnymi podmiotami w 
porządku prawnym. 

� Brak ustawowych zapisów dotyczących 
finansowania zadań z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

�  Biurokratyzacja i formalizacja działań. 
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V.  CELE  I   DZIAŁANIA   PROGRAMU  

 
 
1.Cel główny  
 
Celem głównym programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie 
dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
 
 
2. Cele szczegółowe 
 
1)Skuteczna i efektywna pomoc rodzinom, w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb 
wszystkich ich członków. 
 
2) Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych i zaradczych  dotyczących 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
3) Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie oraz  
zwiększenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w 
rodzinie. 
 
4) Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 
 
3. Rodzaje działań 
 
1)Działania interwencyjne : 
-  opiekuńcze i terapeutyczne kierowane do osób doznających przemocy w rodzinie, 
-  pouczające i izolujące kierowane do  osób stosujących przemoc w rodzinie. 
2) Działania wspierające: 
- psychologiczne , terapeutyczne, prawne i inne kierowane do osób doznających i świadków 
przemocy w  rodzinie, 
- psychologiczne , terapeutyczne i inne kierowane do osób, które zaprzestały stosowania przemocy 
w rodzinie. 
3) Działania korekcyjno-edukacyjne kierowane do  osób stosujących przemoc w rodzinie, nie 
radzących sobie z agresją w stosunku do członków rodziny. 
4) Działania  uprzedzające i zaradcze: profilaktyczne, diagnozujące, informacyjne i edukacyjne 
kierowane do ogółu społeczeństwa, a także dla osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie.  
 
 
 
VI. HARMONOGRAM  REALIZACJI   CELÓW   SZCZEGÓŁOWTYC H   PROGRAMU 
 

Działania Realizator Okres 
realizacji 

Wskaźniki 

I. Cel szczegółowy: Skuteczna i efektywna pomoc rodzinom, w których występuje przemoc z 
uwzględnieniem potrzeb wszystkich ich członków 
Zadanie 1. Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy 
w rodzinie 
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Działania interwencyjne: 
-podejmowanie interwencji w 
rodzinach dotkniętych zjawiskiem 
przemocy, 
-opracowanie i realizacja planu 
pomocy w sytuacjach 
występowania przemocy, 
-realizacja procedury „Niebieskie 
Karty”  w ramach powołania grup 
roboczych  lub monitoringu  w 
środowiskach dotkniętych 
przemocą domową, 
-w sytuacji kryzysowej 
zapewnienie osobom lub rodzinom  
krzywdzonym pomocy w zakresie 
całodobowego schronienia i 
pomocy psychologicznej, 
terapeutycznej i prawnej  przez 
Punkt Interwencji Kryzysowej z 
Mieszkaniem Chronionym w 
Paryżu. 

-Zespół 
Interdyscyplinarny 
w Żninie ( ZI) 
-Grupy robocze(GR) 
-Punkt Interwencji 
Kryzysowej w Żninie 
(PIK) 
-Komenda 
Powiatowej Policji w 
Żninie (KPP) 
-Sąd Rejonowy w 
Żninie (SR) 
-Prokuratura 
Zamiejscowa w 
Żninie ( P)  
- Służba Kuratorska 
w Żninie (SK) 
-Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Żninie (MOPS) 
-Niepubliczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Żninie 
( NZOZ) 
- Publiczne i 
niepubliczne 
placówki 
oświatowe(PO) 
-Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
(GKRPA) 

Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

-liczba interwencji 
-liczba postępowań w 
ramach procedury 
„Niebieskie Karty”(NK) 
-liczba osób, którym 
udzielono schronienia 
oraz pomocy 
specjalistycznej w PIK, 
w tym liczba dzieci 
 

Działania wspierające: 
-prowadzenie popołudniowej pracy 
socjalnej, 
-monitoring środowiski 
-prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego: 
psychologicznego, prawnego i 
rodzinnego, 
- oddziaływania terapeutyczne na 
osoby uwikłane w przemoc, 
-prowadzenie telefonu zaufania. 

 
MOPS, PIK,  KPP, 
NZOZ 

Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

-liczba udzielonych 
porad i konsultacji w 
PIK, 
-liczba osób objętych 
popołudniową pracą 
socjalną, 
-liczba środowisk 
objętych monitoringiem 
-liczba osób, które 
skorzystały z telefonu 
zaufania. 
 

Zadanie 2: Podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, które są ofiarami lub świadkami 
przemocy w rodzinie 
Działania interwencyjne: 
-podejmowanie interwencji zgodnie 
z opracowanymi procedurami przy 
odbiorze dziecka z rodziny w 
sytuacji bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia, 
-udzielanie pomocy i wsparcia w 
miejscu zamieszkania, 

MOPS, KPP, NZOZ, 
SR, SK 

Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 
czynności 
odebrania 
dziecka w 

-liczba 
przeprowadzonych 
interwencji, 
-liczba spraw 
skierowanych do Sądu 
Rejonowego, 
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 trybie art.12 
a ust.1 
ustawy o 
przeciwdzia
łaniu 
przemocy w 
rodzinie  

-liczba osób objętych 
popołudniową pracą 
socjalną, 
-liczba rodzin objętych 
grupą roboczą. 
 
 

Działania wspierające: 
-prowadzenie poradnictwa i 
pomocy  specjalistycznej 
 
. 

MOPS, PIK z 
mieszkaniem 
chronionym w 
Paryżu 

Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

-liczba osób, którym 
udzielono schronienia, 
-liczba osób, którym 
udzielono porad i 
konsultacji, 
-liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta 
rodziny. 
 

Działania uprzedz./ zaradcze: 
-reagowanie na zgłoszenia 
anonimowe, 
-rozpowszechnianie wśród 
mieszkańców Gminy Żnin 
informacji o działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego i instytucjach 
pomagających dzieciom ofiarom 
lub świadkom przemocy w 
rodzinie. 
 

MOPS, KPP, ZI Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

-liczba interwencji na 
zgłoszenia anonimowe, 
-liczba 
przeprowadzonych 
spotkań edukacyjno-
informacyjnych. 

Zadanie 3; Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 
stosujących przemoc 
 
Działania interwencyjne: 
- izolowanie osób stosujących 
przemoc od osób doznających 
przemocy 
 

KPP, Prokuratura, Sąd Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

 - liczba  zatrzymań 
osób stosujących 
przemoc, 
- liczba nakazów 
opuszczenia lokalu, 
- liczba nakazów 
zbliżania się do osoby 
doznającej przemocy. 
 

Działania wspierające: 
-zapewnienie pomocy 
terapeutycznej, 
- możliwość udziału  w 
„Programie oddziaływań dla 
osób stosujących przemoc w 
rodzinie” w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Żninie. 
  
 
 

PIK, GKRPA, MOPS   
Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021, 
Realizacja 
programu 
po 2 edycje  
rocznie 

- liczba osób objętych 
pracą terapeutyczną, 
-liczba sprawców 
przemocy    
nadużywający alkoholu, 
- liczba osób 
uczestniczących w 
Programie oddziaływań 
dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie, 
-liczba wniosków 
kierowanych przez 
GKRPA do Sądu  o 
zobowiązanie do 
leczenia odwykowego, 
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Działania korekcyjno-edukac. 
  
-informowanie osób stosujących 
przemoc  na temat programów 
korekcyjno-edukacyjnych dla 
sprawców przemocy. 
 

MOPS, Sąd, PCPR Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

- liczba osób 
skierowanych do 
programu.  

Działania uprzedz/zaradcze 
-monitorowanie osób 
opuszczających zakłady karne, 
które były skazane za stosowanie 
przemocy w rodzinie lub 
kierowanie przez sąd do 
programów korekcyjno-
edukacyjnych i kierowanie ich 
do kontynuacji terapii.. 

MOPS,  ZI , KPP Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

-liczba monitorowanych 
środowisk przez 
dzielnicowego KPP, 
-liczba monitorowanych 
środowisk przez służbę 
kuratorską, 
- wykaz placówek 
realizujących programy 
dla osób stosujących 
przemoc. 

II. Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych i 
zaradczych dotyczących przeciwdziałania przemocy  
Zadanie 1:  Tworzenie bazy ofert programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
 
Działania uprzedz./ zaradcze: 
- systematyczne gromadzenia 
ofert programów,  
-systematyczne gromadzenie 
adresów i telefonów jednostek 
realizujących programy. 

MOPS Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

- liczba zgromadzonych 
ofert, 
-baza adresów i 
telefonów instytucji i 
organizacji 
realizujących programy. 

Zadanie 2:  Realizacja programów edukacyjnych adresowanych dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i 
pracowników przedszkoli i szkół oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych 
 
Działania uprzedz./ zaradcze: 
- analiza i wybór ofert 
programów i szkolenia z zakresu 
nieradzenia sobie z emocjami, 
agresywnymi zachowaniami, w 
tym z przemocą rówieśniczą, 
adresowane do dzieci i 
młodzieży ,nauczycieli i 
pracowników przedszkoli i szkół 
oraz świetlic opiekuńczo-
wychowawczych, 
- realizacja wybranych 
programów i szkoleń w 
zainteresowanych placówkach. 

Przedszkola, Szkoły, 
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, MOPS 

Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

-liczba analizowanych 
programów, 
-liczba realizowanych 
programów, do 
poszczególnych grup 
odbiorców, 
-liczba uczestników 
programów. 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 3:  Kształtowanie umiejętności wychowawczych i społecznych u rodziców 
Działania wspierające: 
-prowadzenie poradnictwa 
psychologicznego i 
pedagogicznego, 
- praca socjalna, 
-praca asystenta rodziny, 

MOPS, PIK, Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

-liczba osób, które 
skorzystały z 
poradnictwa, 
-liczba rodzin objętych 
pracą socjalną,. 
-liczba rodzin objętych 
pracą asystenta rodziny, 
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- doradztwo dla rodziców 
dzieci uczęszczających do 
świetlic opiekuńczo-
wychowawczych, 
 

-liczba rodzin, które 
skorzystały z 
doradztwa. 
 

Działania uprzedz./ zaradcze: 
-prowadzenie warsztatów 
umiejętności wychowawczych, 
-organizacja spotkań rodziców 
z placówkami oświatowymi 
 

przedszkola, szkoły i 
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

-liczba 
przeprowadzonych 
warsztatów, 
- liczba spotkań z 
rodzicami. 

III. Cel szczegółowy: Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska 
przemocy w rodzinie oraz  zwiększenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
Zadanie 1:  Scalanie podmiotów  działających w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
Działania interwencyjne: 
-realizacja zadań ustawowych 
przez Zespół 
Interdyscyplinarnych w Żninie, 

MOPS, ZI, GR Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

-liczba spotkań ZI, 
-liczba powołanych GR, 
-liczba rodzin objętych 
monitoringiem, 

Działania uprzedz./ zaradcze: 
-bieżąca aktualizacja danych o 
zasobach i realizowanych 
programach w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, 
-organizowanie wspólnych 
spotkań i szkoleń ZI, 
-monitorowanie na bieżąco 
dostępności do  placówek 
udzielających pomocy oraz  
możliwości udziału w 
programach. 

MOPS, ZI, organizacje 
pozarządowe 

Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

-dostępna i aktualna 
baza danych, 
-wyniki sprawozdań, 
-liczba i rodzaj szkoleń. 

Zadanie 2:   Usprawnianie przebiegu informacji  między podmiotami działającymi w systemie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
Działania uprzedz./ zaradcze: 
-na bieżąco aktualizowanie 
danych teleadresowych oraz 
informacji o ofercie pomocowej  
instytucji i organizacji 
realizujących zadania Programu, 
-systematyczne przekazywanie 
informacji o ofercie realizacji 
Programu między instytucjami. 
 

 MOPS, ZI, PO Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

- baza adresów i 
telefonów oraz oferty 
instytucji i organizacji 
pomagających. 

Zadanie 3:   Aktualizacja i realizacja procedur, regulaminów i programów  w zakresie 
postępowania wobec osób doznających przemocy i stosujących przemoc w rodzinie 
Działania interwencyjne: 
-utworzenie skrzynki pocztowej 
przemoc@um.znin.pl, 
-procedura postępowania 
pracownika socjalnego przy 
wykonywaniu czynności 
odebrania dziecka z rodziny w 

ZI, KPP, MOPS,NZOZ, Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

-liczba wiadomości e-
maill, 
-liczba interwencji 
odbioru dziecka, 
-liczba interwencji 
udzielenia pomocy 
osobie dorosłej. 
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sytuacji zagrożenia życia i 
zdrowia w związku z przemocą 
w rodzinie, 
-procedura postępowania 
pracowników MOPS po 
uzyskaniu informacji o 
konieczności pilnego udzielenia 
pomocy dorosłej  osobie 
doznającej przemocy w rodzinie. 
Działania uprzedz./ zaradcze: 
-realizacja i aktualizacja 
regulaminów pracy Zespołu 
Interdyscyplinarnego  oraz Grup 
Roboczych. 
-organizacja szkoleń i spotkań 
dla podmiotów realizujących 
procedury i regulaminy, 
-podnoszenie kwalifikacji 
członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

MOPS,ZI,GR Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

-regulamin ZI , 
-regulamin powołania 
grup roboczych, 
-rodzaj i liczba szkoleń , 
spotkań i konferencji 
- liczba uczestników 
szkoleń , spotkań i 
konferencji. 
  

IV. Cel szczegółowy:  Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w 
rodzinie 
Zadanie 1:  Rozpowszechnianie informacji na temat przemocy w rodzinie oraz możliwości 
przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
Działania uprzedz./ zaradcze: 
-organizowanie spotkań z 
rodzicami w szkole, 
-organizowanie spotkań z 
mieszkańcami gminy w ramach 
zebrań sołeckich i  osiedli, 
-publikacja artykułów i 
informacji w prasie lokalnej i na 
stronach internetowych 
poszczególnych podmiotów 
realizujących zadania programu, 
-realizacja kampanii i akcji  
informacyjnych w Radio Żnin i 
ITV Żnin. 
 

 MOPS, ZI Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

-liczba 
zorganizowanych 
spotkań informacyjno-
edukacyjnych, 
-liczba zamieszczonych 
artykułów i informacji 
w prasie  i na stronach 
internetowych, 
-liczba 
przeprowadzonych 
kampanii i audycji. 

Zadanie 2:  Wczesne rozpoznawanie i reagowanie na sytuacje, w których istnieje zagrożenie 
wystąpienia przemocy  
Działania interwencyjne: 
-prowadzenie działań według 
procedur poszczególnych grup 
zawodowych i służb 

Wszystkie podmioty 
realizujące zadania 
programu 

Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 
 

-liczba 
przeprowadzonych 
działań interwencyjnych  
 
 

Działania uprzedz./ zaradcze: 
-identyfikacja sygnałów 
zagrożenia przemocy w rodzinie, 
-wczesna identyfikacja 
przypadków krzywdzenia dzieci. 

 Wszystkie podmioty 
realizujące zadania 
programu 

Zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły  
2016-2021 

-liczba 
poszkodowanych w 
zakresie  reagowania na 
sygnały przemocy, 
- liczba przypadków 
krzywdzenia dzieci. 
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VII.  REALIZATORZY   PROGRAMU 
 
1. Zespół Interdyscyplinarny  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołane grupy 

robocze, 
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, 
3. Punkt Interwencji Kryzysowej  w Żninie, 
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żninie, 
5. Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 

VIII.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  
 

Zadania  zawarte  w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2016 - 2021   będą finansowane  z następujących środków: 
- budżetu gminy Żnin, w tym z opłat za zezwolenia na  sprzedaż napojów alkoholowych; 
- dotacji programowych w ramach udziału w konkursach ofert; 
- fundusze Unii Europejskiej. 
- innych źródeł. 

 
 

IX.  MONITORING   I   SPRAWOZDAWCZO ŚĆ   PROGRAMU 
 

  Monitoring programu będzie obejmował zebranie danych dotyczących zrealizowanych zadań w 
ramach Programu  od podmiotów zaangażowanych w jego realizację  przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Żninie. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie co roku 
przedłoży  Burmistrzowi Żnina sprawozdanie z  zrealizowanych zadań w ramach Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  
2016 – 2021.  
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Uzasadnienie 

 W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych 
innych ustaw z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz 
innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842)  poszerzone zostały obowiązki gminy w zakresie zadań 
własnych w szczególności  poprzez tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Ustawa wskazuje,  że do zadań własnych gminy 
należy między innymi opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Z  uwagi na  fakt, że Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar  Przemocy w Rodzinie   na lata  2011 – 2015  przyjęty Uchwałą Nr  V/22/2011  Rady 
Miejskiej w Żninie z dnia  15 lutego 2011  roku traci ważność z dniem 1 stycznia 2016 roku  
uzasadnione jest uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie   na lata  2016 – 2021. 


