
UCHWAtA Nr XV1/107/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 29 kwietnia 2016 roku 

w sprawie przyj~cia "Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Baboszewo na lata 2016-2022" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 

gminnym (t.j. Oz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. 0 przeciwdziataniu przemocy w rodzinie (t. j. Oz. U. z 2015r. poz. 1390) Rada 

Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§ 1 

Przyjmuje si~ "Gminny Program Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Baboszewo na lata 2016-2022" stanowiqcy 

zatqcznik do niniejszej uchwaty. 

§2 

Wykonanie Uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 
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Uchwata wchodzi w iycie z dniem podj~cia. 



UZASADNIENIE 

Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie 
(t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 446) nakladajq na Gminy obowiqzek opracowania i realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie . 
Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie skierowany jest w szczeg6lnosci do ofiar przemocy w rodzinie ( w tym: dzieci, 
wsp6lmalzonk6w, partner6w zwiqzk6w nieformalnych os6b starszych, niepelnosprawnych) oraz 
sprawc6w przemocy, swiadk6w przemocy w rodzinie, wladz lokalnych, nauczycieli, pedagog6w, 
pracownik6w socjalnych, sluzby zdrowia, policji. 
Dzialania w rozwiqzywaniu problem6w dotyczqcych przemocy w rodzinie prowadzone bydq 
przez grupy profesjonalist6w pracujqcych w zespole interdyscyplinamym, kt6rzy w 
skoordynowany spos6b lqczqc swojq wiedzy, umiejytnosci, doswiadczenie skutecznie bydq 
reagowa6 na krzywdy . 
Problem przemocy wymaga podjycia szerokiego zorganizowanego na wiele lat programu 
przeciwdzialania. Nadrzydnym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w 
rodzinie i pomaganie ofiarom przemocy. 
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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAtANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
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I. PODSTAWY PRAWNE 
Podstawq prawnq dziafan zwiqzanych z przeciwdziafaniem przemocy jest: 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Oz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) 
Rozdziaf drugi pt. "Wolnosc, Prawa i Obowiqzki Czfowieka i Obywatela" reguluje zasady 
zapewniajqce kazdemu nietykalnosc osobistq i cielesnq oraz stawia na ich strazy wfadze 
publiczne przyznajqc obywatelowi prawo zqdania od organ6w wfadzy publicznej szczeg61nej 
ochrony dziecka przed przemocq, okrucienstwem, wyzyskiem i demoralizacjq, 

• Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziafaniu 
alkoholizmowi (Oz. U. z 2016r. poz. 487), 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdziafaniu przemocy w rodzinie (Oz. U. z 2015 r. 
poz.1390). 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spofecznej (Oz.U . z 2015r. poz. 163 ze zm.) 
Wedfug polskich regulacji prawnych przemoc jest przest~pstwem . W zaleznosci od tego, czy przemoc 
ma charakter jednorazowy, czy si~ powtarza, jest scigana z r6znych artykuf6w Kodeksu karnego. Jezeli 
przemoc ma charakter ciqgfy, zostanie zakwalifikowana jako przest~pstwo zn~cania si~ nad rodzinq z 
art. 207 Kodeksu karnego (Oz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z p6zn. zm), ktore jest scigane z urz~du. 

Artykuf 207 Kodeksu karnego stanowi: 
• ,,§1 . Kto zn~ca si~ fizycznie lub psychicznie nad osobq najblizszq lub innq osobq pozostajqcq w 

stafym lub przemijajqcym stosunku zaleznosci od sprawcy albo nad mafoletnim lub osoba 
nieporadnq ze wzgl~du na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnosci 
od 3 miesi~cy do 5 lat. 

• §2. Jezeli czyn okreslony w §1 pofqczony jest ze stosowaniem szczeg61nego okrucienstwa, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do 10 lat. 

• §3. Jezeli nast~pstwem czynu okreslonego w §1 lub 2 jest targni~cie si~ pokrzywdzonego na 
wfasne zycie, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 2 do 12 lat". 

Zgodnie z art. 9d ustawy 0 przeciwdziafaniu przemocy w rodzinie podejmowanie interwencji w 
srodowisku wobec rodziny dotkni~tej przemocq odbywa si~ w oparciu 0 procedur~ "Niebieskie Karty" od 
sierpn ia 2010 r. nie wymaga zgody osoby dotkn i~tej przemocq w rodzinie. Procedura "Niebieskie Karty" 
obejmuje og6f czynnosci podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych pomocy spofecznej, gminnych komisji rozwiqzywania problem6w alkoholowych , Policji , 
oswiaty i ochrony zdrowia, w zwiqzku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 
Przedstawiciele podmiot6w, 0 kt6rych wyzej mowa realizujq procedur~ "Niebieskie Karty" w oparciu 0 

zasad~ wsp6fpracy i przekazujq informacje 0 podj~tych dziafaniach przewodniczqcemu zespofu 
interdyscyplinarnego. Wszcz~cie procedury "Niebieskie Karty" nast~puje przez wypefnienie formularza 
"Niebieska Karta" w przypadku powzi~cia, w toku prowadzonych czynnosci sfuzbowych lub 
zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec czfonk6w rodziny lub w wyniku zgfoszenia 
dokonanego przez czfonka rodziny lub przez osob~ b~dqcq swiadkiem przemocy w rodzinie. 

Wszystkie instytucje panstwowe i samorzqdowe, kt6re w zwiqzku ze swojq dziafalnosciq 
dowiedziafy si~ 0 popefnieniu przest~pstwa sciganego z urz~du Sq zobowiqzane niezwfocznie 
poinformowac 0 tym prokuratur~ lub policj~ . Zaniechanie tego obowiqzku moze skutkowac 
odpowiedzialnosciq karnq. 

Gminny Program Przeciwdziafania przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Baboszewo na lata 2016 - 2022 zgodny jest z Krajowym Programem 
Przeciwdziafania przemocy na lata 2014 - 2020, przyj~tym Uchwafq Nr 76/2014 Rady Ministr6w z dnia 
29.04.2014 r. i Wojew6dzkim Programem Przeciwdziafania Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2020. 

2 



I. TEORETYCZNE PODSTAWY ZJAWISKA PRZEMOCYW RODZINIE 

Przemocq w rodzinie okreslane jest "kazde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, 
ktorego celem jest utrzymanie nad niq kontroli i wfadzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, 
wykorzystujqce przewag~ sif dziafanie przeciwko czfonkowi rodziny naruszajqce jego godnose oraz 
podstawowe prawa i wolnosci, powodujqce cierpienie i szkody" [Nowakowska, 2008, s. 21]. Ustawa 
z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdziafaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z pozn. zm.) 
definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzajqce si~ umyslne dziafanie lub zaniechanie 
naruszajqce prawa lub dobra osobiste czfonkow rodziny, w szczegolnosci narazajqce te osoby na 
niebezpieczenstwo utraty zycia, zdrowia, naruszajqce ich godnose, nietykalnose cielesna" wolnose, 
w tym seksualna" powodujqce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takZe wywofujqce 
cierpienia i krzywdy moraine u osob dotkni~tych przemocq. 

Rodzina jest najwazniejszym srodowiskiem w zyciu czfowieka, ksztaUujqcym osobowose, 
system wartosci, poglqdy i styl zycia. Waznq rol~ w prawidfowo funkcjonujqcej rodzinie odgrywajq 
wzajemne relacje pomi~dzy rodzicami, oparte na mHosci i zrozumieniu . W przypadku dezorganizacji 
rodzina nie jest w stanie realizowae podstawowych zadan, role wewnqtrzrodzinne ulegajq zaburzeniu, 
famane Sq regufy, a zachowania poszczegolnych czfonkow rodziny stajq si~ coraz bardziej niezgodne z 
normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami spofecznymi. Przemoc domowa moze bye zarowno 
skutkiem, jak i przyczynq dysfunkcji w rodzinie. Nalezy jq zaklasyfikowae do kategorii zachowan 
negatywnych 0 duzej szkodliwosci spofecznej. Prowadzi do powaznych naruszen norm moralnych 
i prawnych, tragicznych skutkow psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do powaznych 
okaleczen czy zabojstw [Sasal, 2005, s. 16-19]. 

Wokof przemocy narosfo wiele mitow. Jednym z nich jest przekonanie, ze jest to zjawisko 
marginalne, wyst~pujqce wyfqcznie w patologicznych srodowiskach. Tymczasem wedfug danych 
statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi powazny problem 
spofeczny. Zn~canie si~ nad rodzinq jest najcz~sciej popefnianym przest~pstwem w Polsce, zaraz po 
przest~pstwach przeciwko mieniu i zyciu [Tomaszewska, 2007, s. 36-37]. 

Przemoc ze strony najblizszej osoby jest doswiadczeniem traumatycznym, okaleczajqcym 
psychik~. Przemoc w rodzinie przybiera rozne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc psychicznq 
i seksualna" po przemoc ekonomicznq. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. 
Zazwyczaj ma ona charakter dfugotrwafy i cykliczny. 

Rodzaje przemocy: 
1. Przemoc fizyczna - jej celem jest zadanie ofierze bolu fizycznego, uszkodzenie jej ciafa, 

pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie jq zycia. 
2. Przemoc seksualna - to zachowanie zmuszajqce ofiar~ do podj~cia niechcianych zachowan 

seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualnosci. 
3. Przemoc psychiczna - to zachowanie, ktorego celem jest umniejszanie poczucia wfasnej 

wartosci ofiary, wzbudzanie w niej strachu. 
4. Przemoc ekonomiczna - to kazde zachowanie, ktorego celem jest ekonomiczne uzaleznienie 

ofiary od sprawcy. 
5. Zaniedbanie - to ciqgfe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych. 

Cykle przemocy: 
1. Faza narastania napi~cia - poczqtkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napi~cia, 

narastajq sytuacje konfliktowe, 
2. Faza ostrej przemocy - nast~puje wybuch agresji, sprawca przemienia si~ w kata, moze 

dokonae strasznych czynow nie zwracajqc uwagi na krzywd~ innych, 
3. Faza miodowego miesictca - to czas skruchy i okazywania mHosci. Sprawca zaczyna 

dostrzegae to, co si~ wydarzyh Probuje zafagodzie sytuacj~ , przeprasza, obiecuje popraw~, 
staje si~ uczynny i mHy. Pozwala ofiarom uwierzye, ze teraz b~dzie inaczej. 

Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzen ciafa ofiary, ale takZe 
do zaburzen emocjonalnych oraz zaburzen w sposobie, w jaki postrzega ona sama siebie, sprawc~ 
oraz innych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga niezwfocznego podj~cia dziafan 
zawartych w niniejszym Programie. 
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II. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE BABOSZEWO 

W celu w{asciwego zaplanowania podejmowanych dzia{ari niezb~dne jest dokonanie analizy 
problem6w przemocy w rodzinie na terenie gminy. W!asciwe zdiagnozowanie zjawiska przemocy w 
rodzinie jest bardzo trudne. Przemoc domowa jest problemem z{ozonym, 0 kt6rym nie !atwo si~ 
rozmawia a, kt6ry jeszcze trudniej zbadac. Istniejqce statystyki pozwalajq oszacowac jedynie jego 
przybl izone rozmiary. Oficjalne statystyki nie obejmujq niezg{aszanych przypadk6w przemocy, a 
problematyka przemocy jest traktowana, jako sprawa wstydliwa, drazliwa, skrywana w czterech 
scianach domu, stqd proces badawczy napotyka na liczne bariery metodologiczne. 

Skala problemu przemocy w rodzinie w Gminie Baboszewo zosta{a okreslona na podstawie 
in~ormacji uzyskanych z danych statystycznych ze sprawozdari GOPS Baboszewo, Zespo!u 
Interdyscyplinarnego w Baboszewie oraz danych z badari ankietowych. 

Realizacja procedury Niebieskiej Karty na podstawie danych Zespo{u Interdyscyplinarnego w 
Baboszewie w latach 2011 - 2015 

2011 2012 2013 2014 
Liczba NK A wszczynajqcych procedur~ przez 8 18 16 18 
przedstawicieli poszczeg61nych podmiot6w: og6!em 
Jednostki orQanizacyjne pomocy spoecznej 0 4 2 0 
Gminna Komisj~ Rozwiqzywania Problem6w 0 0 0 0 
Alkoholowych 
Policja 7 13 14 18 
Oswiata 0 0 0 0 
Ochrona Zdrowia 1 1 0 0 
Liczba posiedzeri Zespo{u InterdyscyplinarneQo 5 6 10 5 
Liczba zawiadomieri do organ6w scigania 0 0 0 0 0 
pope{nieniu przest~pstwa w zwiqzku z uzyciem 
przemocy w rodzinie 
Przypadki odebrania dziecka z rodziny na podstawie 0 0 0 0 
art. 12a ustawy 0 przeciwdzia{aniu przemocy w 
rodzinie w sytuacj i bezposredniego zagrozenia zycia 
lub zdrowia dziecka w zwiqzku z przemocq w 
rodzin ie 
Liczba zakoriczonych procedur Zakoriczenia 0 1 15 10 
"Niebieskie Karty" na skutek przemocyw 

rodzinie oraz 
zrealizowania 
indywidualnego 
planu pomocy 
Braku 0 0 6 2 
zasadnosci 
podejmowanych 
dzia{ari 

Charakterystyka os6b 
Charakterystyka os6b, wobec kt6rych istnieje podejrzenie ze Sq dotkn i~te przemocq w rodzinie 

Kobiety og6{em 0 0 14 25 
Do 18 r. zycia 0 0 0 1 
Od 18 do 67 lat 0 0 14 24 
Od 671at 0 0 0 0 
M~zczyzni og6!em 0 0 2 2 
Do 18 r. zycia 0 0 0 0 
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2015 
14 

1 
0 

12 
1 
0 
5 
0 

0 
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4 

15 
0 
15 
0 
0 
0 



Od 18 do 671at 0 0 2 2 0 
Od 67 lat 0 0 0 0 0 
Charakterystyka os6b, wobec kt6rych istnieje podejrzenie, ze stosujq przemoc w rodzinie 
Kobiety og6tem 0 0 0 1 0 
Do 18 r. zycia 0 0 0 0 0 
Od 18 do 67 lat 0 0 0 1 0 
Od 67 lat 0 0 0 0 0 
M~zczyzni og6tem 0 0 16 26 14 
Do 18 r. zycia 0 0 0 0 0 
Od 18 do 67 lat 0 0 15 26 14 
Od 67 lat 0 0 1 0 0 
Dane Zepotu Interdyscyphnarnego W Baboszewle 

Z przedstawionych danych wynika, ze wsr6d os6b, co do kt6rych istnieje podejrzenie, ze Sq dotkni~te 
przemocq przewazajq kobiety. M~zczyzn i dominujq wsr6d os6b, wobec kt6rych istnieje podejrzenie, ze 
stosujq przemoc. 
Na terenie Gminy Baboszewo przemoc w rodzinie wyst~puje w rodzinach 0 r6znym statusie 
spotecznym, cz~sto tqczy si~ z problemem naduzywania alkoholu, niskimi dochodami. Przypadki 
przemocy zdarzajq si~ w domach rodzinnych, w zamkni~tym kr~gu os6b, gdzie swiadkami Sq jedynie 
cztonkowie rodziny. 
Wyniki analizy badan ankietowych 

W 2015r. na terenie gminy Baboszewo pracownicy socjalni przeprowadzili badania ankietowe 
dotyczqce wiedzy spotecznosci lokalnej na temat zjawiska przemocy. W badaniu wzi~to 107 dorostych 
os6b, 86 kobiet i 21 m~zczyzn. Przewazajqca liczba ankietowanych posiada wyksztatcenie wyzsze 55 
os6b (w tym 10 os6b z wyksztatceniem podyplomowym) oraz srednie 28 os6b. At. 76,64 % badanych 
to osoby w zwiqzku matzenskim. Tylko jedna trzecia badanych zadeklarowata czy posiada dzieci czy 
nie. W tym 34 osoby wskazaty, ze posiadajq dzieci. 
Trzy czwarte badanych uwaza, ze na terenie gminy wyst~puje zjawisko przemocy. Tylko jedna osoba 
badana uwaza ze przemoc na terenie gminy nie istnieje. Pozostate osoby nie potrafity okreslic czy 
przemoc na terenie gminy istnieje. Osoby wypetniajqce ankiet~ nie zgodzHy si~ z twierdzeniem, iz 
"Przemoc zdarza si~ tylko w rodzinach z marginesu spotecznego". 
Badani wskazali, iz bezposredni wptyw na przemoc w rodzinie ma przede wszystkim alkohol, warunki 
socjalne/finansowe, zazdrosc, zaborczosc, choroby psychiczne, wychowanie w domu rodzinnym. 62 % 
badanych wskazato r6wniez, ze cz~sto styszeli stowa "To byt jednorazowy incydent przemocy, kt6ry si~ 
wi~cej nie powt6rzy." Badani potwierdzili to co wynika z danych Zespotu Interdyscyplinarnego, ze 
sprawca przemocy to najcz~sciej m~zczyzna a ofiarq jest kobieta oraz dziecko. Z pewnoscia taki 
rozktad odpowiedzi jest po cz~sci wynikem wtasnych doswiadczen badanych i panujqcych stereotyp6w. 
Badani uwazajq r6wniez, iz jakakolwiek forma przemocy w rodzinie nie jest usprawieliwiona np. w 
trakcie kt6tni. At. 94 % badanych uwaza ze przemoc w rodzinie nie jest sprawq prywatnq. Mimo takiej 
deklaracji z doswiadczen pracownik6w socjalnych wynika, iz sporadycznie ktos spoza rodziny zgtasza 
sytuacje przemocowe u innych np. sqsiad6w, rodziny. Niewielka liczba badanych 16 uwaza, ze gdyby 
ofiara naprad~ cierpiata odesztaby od sprawcy. Dobrze swiadczy to 0 znajomosci przez badanych 
psychologii przemocy i uwiktania ofiary w schemat przemocy. 71 % badanych uwaza ze gwatt w 
matzenstwie istnieje. Wsr6d badanych 20 os6b zadeklarowat, iz doswiadczyli przemocy ze strony 
nablizszych. Badani deklarowali, iz byta to przemoc psychiczna 19 os6b, fizyczna 9 os6b, ekonomiczna 
40soby. 
Ponad potowa badanych 51 % uwaza, iz osoby kt6re wychowywaty si~ w rodzinie dotkni~tej przemocq 
b~dq takie wzorce zachowan przenosic na swoje zycie rodzinne. 24 osoby badane zadeklarowaty, iz w 
swoim srodowisku nie spotykajq si~ z przemocq w rodzinie. Prawie potowa badanych 51 os6b czasami 
spotyka si~ z przemocq w swoim srodowisku a 8 badanych bardzo cz~sto . 
Potowa badanych wskazata, iz do akt6w przemocy dochodzi w rodzinach zar6wno petnych jak i 
niepetnych, naduzywajqcych alkoholu, normalnych, biednych, bogatych. Badani w wi~kszosci Sq 
zgodni, iz zjawisko przemocy raczej nie ( 51 os6b), i z pewenosciq nie (30 os6b) ma charakteru 
incedyntalnego czyli jest zjawiskiem jednorazowym. 52 % badanych zna rodzin~, w kt6rej wyst~puje 
zjawisko przemocy. Natomiast 26 badanych stwierdzHo, iz nie zna takiej rodziny. 20 os6b nie potrafHo 
okreslic czy zna rodzin~ w kt6rej wystEi!puje zjawisko przemocy, wybrato odpowiedz "nie wiem". Osoby 
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wskazujqce, iz znajq rodzin~ , w kt6rej istnieje przemoc okreslHy, iz jest to w wi~kszosci przemoc 
psychiczna oraz fizyczna w mniejszym stopniu ekonomiczna. Jedno wskazanie na przemoc seksualnq. 
Badani wsr6d instytucji do kt6rych moze zg~osic s i~ ofiara przemocy wskazali przedewszystkim GOPS 
(47%) oraz Policj~ (48%). Jednostkowe wskazan ia by~y na inne isntytucje i organizacje m.in. 
prokuratur~ , GKRPA, Rzecznika Praw Dziecka, niebieskq Lini~ , Caritas, domy samotnych matek, 
Fundacj~ Dzieci Niczyje, PCPR, kuratorzy sqdowi, zespofy interdyscyplinarne. 
Z przeprowadzonych badar'l wynika, ze przemoc w rodzinie jest problemem wyst~pujqcym na terenie 
gminy. Dane te jednak nie oddajq w pe~ni obrazu przemocy na terenie Gminy Baboszewo. Zjawisko to 
jest powszechne, jednak nie zawsze jest ujawniane, co utrudnia rozpoznanie i przeciwdziafanie jej. 
Prowadzone dzia~an ia lokalne jak i og61nopolskie powodujq zmiany swiadomosci spofecznej i z jednej 
strony zwi~ksza si~ gotowosc domniemanych ofiar przemocy do ujawniania takich spraw, a z drugiej 
wiqzq si~ z wi~kszym profesjonalizmem przedstawicieli sfuzb zobowiqzanych do podejmowania 
interwencji i udzielania pomocy. 

III. Zadania sfui:b w zakresie przeciwdziafania przemocy w rodzinie 

Gmina 

Do zadar'l gminy nalezy w szczeg61nosci tworzenie gminnego systemu przeciwdziafania przemocy 
w rodzin ie, w tym: 

• opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziafania przemocy w rodzinie i ochrony 
ofiar, 

• prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziafania przemocy w rodzinie 
w szczeg61nosci poprzez dziafania edukacyjne sfuzqce wzmocnieniu opiekunczych 
i wychowawczych kompetencj i rodzic6w w rodzinach zagrozonych przemocq w rodzinie, 

• zapewnienie osobom dotkni~tym przemocq w rodzinie miejsc w osrodkach wsparcia, 
• tworzenie zespo~6w interdyscyplinarnych 

Pomoc spoleczna 

Celem dziafan pomocy spofecznej jest umozliwienie osobom i rodzinom przezwyci~zenia trudnych 
sytuacj i zyciowych, kt6rych same nie Sq w stanie pokonac, a takze zapobieganie powstawaniu tych 
sytuacji. Pomoc spofeczna jest udzielana mi~dzy innymi w przypadku przemocy w rodzin ie. 
Bezposredniq pomocq rodzinom i osobom potrzebujqcym zajmujq si~ pracownicy socjalni zgodnie z 
ustalonq rejonizacjq. 

W ramach swoich kompetencj i i zadan pracownik socjalny: 

diagnozuje sytuacj~ i potrzeby osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni~ta 
przemocq w rodzinie, 
udziela kompleksowych informacji 0 mozliwosciach uzyskania pomocy, w szczeg61nosci 
psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym 0 instytucjach i 
podmiotach swiadczqcych specjal istycznq pomoc na rzecz os6b dotkni~tych przemocq w 
rodzin ie, formach pomocy dzieciom doznajqcym przemocy w rodzinie oraz 0 instytucjach i 
podmiotach swiadczqcych t~ pomoc, mozliwosciach podj~cia dalszych dziafan majqcych na 
celu popraw~ sytuacji osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni~ta przemocq w 
rodzinie, 
organizuje niezw~ocznie dost~p do pomocy medycznej, jezeli wymaga tego stan zdrowia osoby, 
co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni~ta przemocq w rodzinie, 
zapewnia osobie, co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni~ta przemocq w rodzinie, w 
zaleznosci od potrzeb, schronienie w cafodobowej plac6wce swiadczqcej pomoc, w tym w 
szczeg61nosci w specjalistycznym osrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 
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moze prowadzic rozmowy z osobami, wobec kt6rych istnieje podejrzenie, ze stosujq przemoc 
w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzin ie oraz informuje te osoby 
o mozliwosciach podj~cia leczenia lub terapii i udziale w programach korekcyjno -
edukacyjnych dla os6b stosujqcych przemoc w rodzinie, 
wszczyna procedur~ "Niebieskiej Karty" zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 
13.09.2011 r. w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzor6w formularzy "Niebieska 
Ka rta " 

Pracownicy socjalni, przedstawiciele pomocy spo~ecznej Sq cz~onkami zespo~u interdyscyplinarnego lub 
grup roboczych wsp6~pracujqcych z zespo~em interdyscyplinarnym. W razie bezposredniego zagrozenia 
zycia lub zdrowia dziecka w zwiqzku z przemocq w rodzinie pracownik socjalny wykonujqcy obowiqzki 
s~uzbowe wsp61nie z funkcjonariuszem Policji, a takze lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub 
piel~gniarkq ma prawo podjqc decyzj~ 0 odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej 
niezamieszkujqcej wsp61nie osoby najblizszej, w rodzinie zast~pczej lub w ca~odobowej plac6wce 
opiekunczo - wychowawczej . Pracownik socjalny ma obowiqzek niezw~ocznego powiadomienia sqdu 
opiekunczego 0 tym fakcie, nie p6zniej jednak niz w ciqgu 24 godzin. 

Sfuzba zdrowia 

G~6wnym zadaniem s~uzby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej zalicza 
si~ do zakresu sytuacji obj~tych swiadczeniami zdrowotnymi, poniewaz bardzo cz~sto temu towarzyszq 
mu powazne uszkodzenia zdrowia somatycznego i zdrowia psychicznego. Pomoc ofiarom przemocy 
domowej powinna opr6cz udzielenia pierwszej i dalszej pomocy medycznej obejmowac nast~pujqce 
zadania: 

umiej~tnosc przeprowadzenia spokojnej rozmowy umozliwiajqcej rozpoznanie form przemocy 
i cz~stotliwosci jej wyst~powania, 
poinformowanie osoby, co do kt6rych istnieje podejrzenie, ze jest dotkni~ta przemocq 
w rodzinie 0 istniejqcych mozliwosciach skorzystania z pomocy, 
wystawienie na prosb~ poszkodowanych bezp~atnego zaswiadczenia lekarskiego 
o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzen cia~a powsta~ych wskutek uzycia si~y psychicznej, 
poinformowanie 0 miejscach i warunkach wystawienia obdukcji, 
powiadomienie organ6w scigania w przypadku podejrzenia pope~nienia przest~pstwa 
stwierdzonego podczas badania lekarskiego (podejrzenia wykorzystywania seksualnego, 
ci~zkie obrazenia cia~a) 

Przedstawiciel ochrony zdrowia uczestniczy w spotkaniach zespo~u interdyscyplinarnego lub grup 
roboczych wsp6~pracujqcych z zespo~em interdyscyplinarnym, jak r6wniez zobowiqzany jest do 
wszcz~cia procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzor6w formularzy "Niebieska Karta". 

W razie bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia dziecka w zwiqzku z przemocq w rodzinie 
pracownik socjalny wykonujqcy obowiqzki s~uzbowe wsp61nie z funkcjonariuszem Policji, a takZe 
lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub piel~gniarkq ma prawo podjqc decyzj~ 0 odebraniu dziecka z 
rodziny i umieszczeniu go u innej niezamieszkujqcej wsp61nie osoby najblizszej, w rodzinie zast~pczej 
lub w ca~odobowej plac6wce opiekunczo - wychowawczej. 

Policja 

Do podstawowych zadan Policji nalezy mi~dzy innymi ochrona zycia i zdrowia ludzi. Dzia~ania 
chroniqce ofiary przemocy domowej podejmowane przez funkcjonariusza policji zgodnie 
z obowiqzujqcym prawem to: 

udzielanie osobie, co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni~ta przemocq 
w rodzinie, niezb~dnej pomocy, w tym udzielenia pierwszej pomocy, 
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organizuje niezw~oczny dost~p do pomocy medycznej, jezeli wymaga tego stan zdrowia osoby, 
co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni~ta przemocq w rodzinie, 
podejmuje, w razie potrzeby, inne niezb~dne czynnosci zapewniajqce ochron~ zycia, zdrowia 
i mienia os6b, co do kt6rych istnieje podejrzenie, ze Sq dotkni~te przemocq w rodzinie, w~qcznie 
z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec kt6rej istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc 
w rodzinie, srodk6w przymusu bezposredniego i zatrzymania, 
przeprowadza z osobq, wobec kt6rej istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc 
w rodzinie, rozmow~, w szczeg61nosci 0 odpowiedzialnosci karnej za zn~canie si~ fizyczne lub 
psychiczne nad osobq najblizszq lub innq osobq pozostajqcq w sta~ym lub przemijajqcym 
stosunku zaleznosci od osoby, wobec kt6rej istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc 
w rodzinie, albo nad ma~oletnim lub osobq nieporadnq ze wzgl~du na jej stan psychiczny lub 
fizyczny, oraz wzywa osob~, wobec kt6rej istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc w rodzinie, 
do zachowania zgodnego z prawem i zasadami wsp6~zycia spo~ecznego . 
przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiqcych zw~oki, czynnosci 
procesowe w niezb~dnym zakresie, w granicach koniecznych dla zabezpieczenia slad6w 
i dowod6w przest~pstwa , 
podejmuje dzia~ania majqce na celu zapobieganie zagrozeniom mogqcym wyst~powac 

w rodzinie, w szczeg61nosci sk~ada systematyczne wizyty sprawdzajqce stan bezpieczer'istwa 
osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni~ta przemocq w rodzinie, w zaleznosci od 
potrzeb okreslonych przez zesp6~ interdyscyplinarny lub grup~ roboczq, 
wszczyna procedur~ "Niebieskiej Karty" zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministr6w 
z dnia 13.09.2011 r. oraz wzor6w formularzy "Niebieska Karta". 

Funkcjonariusz policji uczestniczy w spotkaniach zespo~u interdyscyplinarnego lub grup roboczych 
wsp6~pracujqcych z zespo~em interdyscyplinarnym. 

W razie bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia dziecka w zwiqzku z przemocq w rodzinie 
pracownik socjalny wykonujqcy obowiqzki s~uzbowe wsp61nie z funkcjonariuszem Policji, a takte 
lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub piel~gniarkq ma prawo podjqc decyzj~ 0 odebraniu dziecka z 
rodziny i umieszczeniu go u innej niezamieszkujqcej wsp61nie osoby najblizszej, w rodzinie zast~pczej 
lub w ca~odobowej plac6wce opiekur'iczo - wychowawczej. 

Oswiata 

Ustawa 0 systemie oswiaty zobowiqzuje szko~y do wspomagania wychowawczej roli rodziny oraz 
zapewnienia opieki uczniom pozostajqcym w trudnej sytuacji zyciowej. Rola szko~y w systemie ochrony 
dziecka jest znaczqca. Nauczyciele majq mozliwosc regularnego obserwowania funkcjonowania 
dziecka oraz zmian w jego zachowaniu. Pedagog i psycholog szkolny ma mozliwosc zdiagnozowania 
sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka. 

W przypadku uzyskania informacji, ze uczer'i, kt6ry nie ukor'iczy~ 18 roku zycia jest ofiarq przemocy lub 
przest~pstwa powinien podjqc nast~pujqce kroki: 

przeprowadza rozmow~ z osobq doznajqcq przemocy, w warunkach gwarantujqcych jej 
bezpieczer'istwo, swobod~ wypowiedzi i poszanowania godnosci, 
diagnozuje sytuacj~ i potrzeby osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni~ta 
przemocq w rodzinie, 
udziela kompleksowych informacji 0 mozliwosciach udzielenia pomocy, w szczeg61nosci 
psychologicznej, prawnej , socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym 0 instytucjach 
i podmiotach swiadczqcych specjalistycznq pomoc na rzecz os6b dotkni~tych przemocq 
w rodzinie, mozliwosciach podj~cia dalszych dzia~ar'i majqcych na celu popraw~ sytuacji osoby, 
co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni~ta przemocq w rodzinie, 
organizuje niezw~oczny dost~p do pomocy medycznej, jezeli wymaga tego stan zdrowia osoby, 
co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni~ta przemocq w rodzinie, 
udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie 
najblizszej 0 mozliwosciach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, 
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i pedagogicznej oraz wsparcia rodzin ie, w tym 0 formach pomocy dzieciom swiadczonych przez 
instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz os6b dotkni~tych przemocq 
w rodzinie, 
wszczyna procedur~ "Niebieskiej Karty" zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministr6w 
z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzor6w formularzy 
"Niebieska Karta" 

Gminna Komisja Rozwictzywania Problemow Alkoholowych 

W sytuacji gdy aktom przemocy towarzyszy spozywanie alkoholu GKRPA podejmuje 
nast~pujctce dziafania: 

diagnozuje sytuacj~ i potrzeby osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni~ta 
przemocq w rodzinie, 
udziela kompleksowych informacji 0 mozliwosciach uzyskania pomocy, 
w szczeg61nosci psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia , 
w tym 0 instytucjachi podmiotach swiadczqcych t~ pomoc, mozliwosciach podj~cia dalszych 
dziatan majqcych na celu popraw~ sytuacji osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest 
dotkni~ta przemocq w rodzinie, 
organizuje niezw!ocznie dost~p do pomocy medycznej, jezeli wymaga tego stan zdrowia osoby, 
co do kt6rej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni~ta przemocq w rodzinie, 
moze prowadzi6 rozmowy z osobami, wobec kt6rych istnieje podejrzenie, ze stosujq przemoc 
w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby 
o mozliwosciach podj~cia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziatywan korekcyjno -
edukacyjnych dla os6b stosujqcych przemoc w rodzinie, 
wszczyna procedur~ "Niebieskiej Karty" zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministr6w 
z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzor6w formularzy 
"Niebieska Karta" 

przedstawiciele GKRPA Sq cz!onkami zespotu interdyscyplinarnego lub grup roboczych 
wsp6tpracujqcych z zespotem interdyscyplinarnym. 

Zespof interdyscyplinarny i grupy robocze 

Gmina podejmuje dziafania na rzecz przeciwdziafania przemocy w rodzinie, w szczeg61nosci 
w ramach pracy zespofu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej . Zadaniem zespofu jest integrowanie 
i koordynowanie dziafan jednostek organ izacyjnych pomocy spofecznej, gminnej komisji rozwiqzywan ia 
problem6w alkoholowych, Policji , oswiaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarzqdowych oraz 
specjalist6w w zakresie przeciwdziafania przemocy w rodzinie w szczeg61nosci poprzez: 

./ diagnozowanie problemu przeciwdziafania przemocy w rodzinie, 

./ podejmowanie dziafan w srodowisku zagrozonym przemocq w rodzinie majqcych na celu 
przeciwdziafanie temu zjawisku, 

./ inicjowanie interwencji w srodowiskach dotkni~tych przemocq w rodzinie, 

./ rozpowszechnianie informacji 0 instytucjach, osobach i mozliwosciach udzielenia pomocy 
w srodowisku lokalnym, 

./ inicjowanie dziafan w stosunku do os6b stosujqcych przemoc. 

Do zadan grupy roboczej nalezy, w szczeg6lnosci: 

./ opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystqpienia przemocy 
w rodzinie, 

./ monitorowanie sytuacj i rodzin, w kt6rych dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrozonych 
wystqpieniem przemocy, 
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../ dokumentowanie dziafan podejmowanych wobec rodzin, w ktorych dochodzi do przemocy oraz 
efektow tych dziafan. 

IV. Cele programu 

1. Cele ogolne 
Celem programu jest: 

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 
2) zwi~kszenie skutecznosci ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwi~kszenie dost~pnosci 

pomocy, 
3) zwi~kszenie skutecznosci dziafan interwencyjnych i korekcyjnych wobec osob stosujqcych 

przemoc w rodzinie 

Cele ogolne b~dct realizowane m.in. przez: 
1) systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 
2) podnoszenie wrazliwosci spofecznej wobec przemocy w rodzinie, 
3) wsparcie rodzin dotkni~tych przemocq w rodzinie, 
4) edukacj~ spofeczenstwa w zakresie problematyki przeciwdziafania przemocy 

w rodzinie, 
5) podnoszenie kompetencji sfuzb zajmujqcych si~ problematykq przeciwdziafania przemocy 

w rodzinie, 
6) oddziafywanie na sprawcow przemocy w rodzinie 

2. Cele szczeg610we programu 

Ce11. 
Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Baboszewo 

Lp. Zadanie Dziafania Realizatorzy Termin Zr6dfa 
realizacji finansowania 

1. Zbieranie a) Sporzqdzanie - Gminny Osrodek Pomocy 
i analiza statystyk Spotecznej w Baboszewie, Grudzien- Srodki wtasne 
danych okreslajqcych - Zesp6t Interdyscyplinarny, styczen 
dotyczqcych wielkosc - Policja kazdego roku 
wyst~powani zjawiska - GKRPA w Baboszewie, 
a akt6w przemocy - Szkoty z terenu gminy 
przemocy i ich Baboszewo, 
w rodzinie aktualizacja, - inne jednostki dziatajqce na 

rzecz przeciwdziatania przemocy 
b) Przeprowadzani w rodzinie wroku 

e badan rozpocz~cia -
ankietowych 2016 i na koniec 
wsr6d roku 2022 
mieszkanc6w 
gminy 
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Lp. 

1. 

Ce12. 
Zwi~kszenie skutecznosci dzialan w zakresie przeciwdzialania przemocy 

w rodzinie 

Zadanie Dziatania Realizatorzy Termin 
realizacji 

Prowadzenie przez a) podejmowanie dziatan - Gminny Osrodek 
Zespot w srodowisku zagrozonym Pomocy Spotecznej 
Interdyscyplinarny przemocq w rodzinie w Baboszewie 
zintegrowanych majqcych na celu - Zesp6t 
i przeciwdziatanie temu I nterdyscypl i na rny, 
skoordynowanych zjawisku, - Policji 
dziatan w zakresie b) inicjowanie interwencji - GKRPA w Baboszewie 
przeciwdziatania w srodowisku dotknili!tym - inne jednostki 
przemocy w przemocq dziatajqce na rzecz 
rodzinie w rodzinie, przeciwdziatania 

c) rozpowszechnianie przemocy w rodzinie 
informacji 0 instytucjach, 
osobach 
i mozliwosciach udzielenia 
pomocy 
w srodowisku lokalnym, 

d) inicjowanie dziatan 
w stosunku do os6b 

Dziatania stosujqcych przemoc 
w rodzinie, ciqgte 

e) monitorowanie sytuacji 
rodzin dotknili!tych 
przemocq, 

f) opracowanie i realizacja 
planu pomocy 
w indywidualnych 
przypadkach wystqpienia 
przemocy w rodzinie, 

g) zbieranie materiat6w 
dowodowych zgodnie 
z procedurq "Niebieskiej 
Karty", 

h) wystli!powanie 
z zawiadomieniami do 
prokuratury 
o podejrzeniu popetnienia 
czyn6w okreslonych wart. 
2 § 2 ustawy 
o przeciwdziataniu 
przemocy w rodzinie 

i) udziat w dziataniach 
edukacyjno -
informacyjnych. 
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Lp. 

1. 

2. 

3. 

Lp. 

1. 

Cel3 

Zapewnienie ochrony i mozliwosci udzielenia wsparcia osobom i rodzinom 
dotkni~tym przemocq 

Zadanie Dziatania Realizatorzy/Partnerzy Termin Zrodto 
realizacji finansowania 

Zapewnienie a) nawiqzanie wsp6tpracy - Gminny Osrodek 
schronienia z instytucjami Pomocy Spotecznej 
i pomocy z terenu wojew6dztwa w Baboszewie, 
materialnej mazowieckiego zapewniajqcymi 
ofiarom przemocy schronienie ofiarom przemocy, 
w rodzinie b) udzielanie swiadczeri 

pien i~znych 

Zapewnienie a) prowadzenie pracy socjalnej , - Gminny Osrodek 
wsparcia b) prowadzenie poradnictwa Pomocy Spotecznej Wmiar~ 
instytucjonalnego specjalistycznego w ramach w Baboszewie, potrzeb 
ofiarom przemocy GKRPA - Plac6wki oswiatowe 

c) edukowanie ofiar w zakresie - Zespot 
przystugujqcych im praw Interdyscyplinarny, 

- Policja 
- GKRPA 
- Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Ptorisku 

t.agodzenie a) motywowanie sprawc6w - Gminny Osrodek 
nast~pstw przemocy do udziatu w Pomocy Spotecznej 
zjawiska przemocy programie korekcyjno - w Baboszewie, 
domowej edukacyjnym dla sprawc6w - Policja 

przemocy, - Zesp6t 
b) organizowanie grup wsparcia interdyscyplinarny, 

dla os6b pokrzywdzonych i ofiar - Powiatowe Centrum 
dotkni~tych przemocq (w miar~ Pomocy Rodzinie 
potrzeb) w Ptorisku 

- GKRPA 

Cel4 
Podnoszenie swiadomosci spoJecznej i wrazliwosci na zjawiska zwiqzane 

z prZemOCq w rodzinie 

Zadanie Dziatania Realizatorzyl Partnerzy Termin 
realizacji 

Edukacja a) podnoszenie wiedzy - Gminny Osrodek Dziatanie 
spoteczer'istwa w w spotecznosci lokalnej Pomocy Spotecznej cykl iczne -
zakresie w zakresie problematyki w Baboszewie przynajmni 
problematyki przeciwdziatania przemocy - Policja, ej raz w 
przeciwdziatania w rodzinie poprzez - Plac6wki oswiatowe, roku 
przemocy w zamieszczanie informacji na - swietlice wiejskie, 
rodzinie stronie internetowej, - Zesp6t 

rozpowszechnianie ulotek, Interdyscyplinarny, 
materiat6w edukacyjno - - Stuzba zdrowia 
informacyjnych, w tym - GKRPA 
o instytucjach udzielajqcych - kuratorzy 
pomocy sytuacjach 
doswiadczania przemocy 
w rodzinie , 

12 

srodki 
wtasne 

Zrodto 
finansowa 
nia 
srodki 
wtasne 



b) prowadzenie wsr6d dzieci raz w roku 
i mfodziezy profilaktyki szolnym 
w zakresie agresji i przemocy 
m.in. poprzez organizowanie 
zaj~c w ramach szkolnego 
programu profilaktyki, 

c) organizowanie czasu wolnego lipiec 
dzieci i mfodziezy, sierpieri 

kazdego 
d) wsp6fuczestnictwo roku 

w kampaniach prowadzonych 
na rzecz przeciwdziafania 
przemocy w rodzinie 

CelS 

Podniesienie poziomu wiedzy i umiej~tnosci os6b realizujctcych zadania 
zwictzane z przeciwdziafaniem przemocy w rodzinie w celu poprawy wsp6fpracy 

i skutecznosci podejmowanych dziafan 

Termin 
Zrodto 

Lp. Zadanie Dziatania Realizatorzy/Partnerzy 
realizacji 

finansowa 
nia 

1. Doskonalenie grup 
zawodowych a) uczestnictwo w szkoleniach , - Gminny Osrodek przynajmni srodki 
zaangazowanych w doradztwie, warsztatach, Pomocy Spofecznej ej raz w wfasne 
problematyk~ konferencjach przedstawicieli w Baboszewie, roku 
przeciwdziatania sfuzb podejmujqcych dziafania - Policja , 
przemocy w rodzinie na rzecz rodzin uwikfanych w - Plac6wki oswiatowe, 

przemoc, w tym szkolenia z - Zesp6f 
zakresu diagnozowania Interdyscyplinarny, 
przemocy w rodzinie, realizacji - GKRPA 
procedury Niebieskiej Karty, - kuratorzy 
(szkolenia wsp61ne i 
resortowe), 

b) organizowanie spotkari 
majqcych na celu wymian~ 
doswiadczeri mi~dzy Co drugi 
pracownikami r6Znych rok 
instytucji wchodzqcych w 
skfad Zespofu 

V. ADRESACIPROGRAMU 

Adresatami programu Set: 
1) Rodziny i osoby dotkni~te bezposrednio zjawiskiem przemocy, 
2) Rodziny i osoby zagrozone zjawiskiem przemocy, 
3) Przedstawiciele instytucji i sfuzb pracujqcych z osobami i rodzinami zagrozonymi bqdz 

dotkni~tymi przemocq 

VI. REALIZATORZY PROGRAMU 
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1) Podmioty dziafajqce na rzecz przeciwdziafania przemocy w rodzinie, 
2) Gminny Osrodek Pomocy Spofecznej . 
3) Policja 
4) Gminna Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych 
5) Plac6wki oswiatowe, 
6) Swietlice wiejskie, 
7) Sfuzba zdrowia, 

VII.SPODZIEWANE EFEKTY 

1) Zmniejszenie poczucia bezradnosci ofiar przemocy, 
2) ZwiEi!kszenie wiedzy instytucji zajmujqcych siEi! przemocq w rodzinie na temat zjawiska 

przemocy - diagnoza rzeczywistego rozmiaru zjawiska na terenie Gminy Baboszewo, 
3) ZwiEi!kszenie skutecznosci dziafan, 
4) Zmiana postaw spofecznych wobec przemocy, 

VIII. MIEJSCE I CZAS REALlZACJI PROGRAMU 

Program bEi!dzie realizowany na terenie gminy Baboszewo w latach 2016 - 2022. Wdrazanie 
rozpocznie siEi! po jego uchwaleniu, a dziafania zaplanowane do realizacji bEi!dq wprowadzane 
w formie ciqgfej . 

IX. MONITOROWANIE PROGRAMU 

Realizacja programu bEi!dzie systematycznie monitorowana, monitoring umozliwi wglqd w 
realizacjEi! podejmowanych dziafan, ocenEi! ich skutecznosci oraz podejmowanie dziafan 
korygujqcych . Uzyskane informacje pozwolq na planowanie dziafan, rozwijanie programu w 
przyszfosci. Monitorowanie programu bEi!dzie prowadzone przez Gminny Osrodek Pomocy 
Spofecznej w Baboszewie na podstawie informacji uzyskanych od realizator6w programu. W 
grudniu kazdego roku opracowywany bEi!dzie przez Zesp6f Interdyscyplinarny harmonogram 
dziafan na rok nastEi!pny. Coroczne sprawozdanie z realizacji programu bEi!dzie sporzadane do 
konca stycznia roku nastEi!pnego. Ostateczne efekty podsumowane zostanq w raporcie po 
zakonczeniu jego realizacj i. przy ocenie programu bEi!dq brane pod uwagEi! w szczeg61nosci 
nastEi!pujqce wskazniki : 

1. Liczba os6b/rodzin objEi!tych pomocq, 
2. Liczba os6b przeszkolonych w zakresie przeciwdziafania przemocy w rodzin ie, 
3. Ilose dziafan profilaktycznych w plac6wkach oswiatowych, 
4. Liczba posiedzen Zespofu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, 
5. Liczba uruchomionych procedur "N iebieska Karta" 
6. Liczba ofiar przemocy w rodzinie, 
7. Liczba os6b biorqcych udziaf w programach korekcyjno - edukacyjnych, 
8. Liczba postEi!powan przygotowawczych wobec sprawc6w przemocy, 
9. Liczba interwencji zwiqzanych z przemocq w rodzinie 

X. Finansowanie Programu 

Program bEi!dzie finansowany ze srodk6w budzetu Gminy Baboszewo, dotacji oraz ze srodk6w 
pozabudzetowych pozyskanych z innych zr6def. 

XI. Zmiany Programu 
Zmiany programu dokonywane Sq wyfacznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 
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