
UCHWAŁA NR XXIX/199/2017
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z pózn.zm.1)) w związku z 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)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
na lata 2017-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wągrowcu

Wiesław Zając

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogloszona w DZ.U. z 2016 r. poz. 1579
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                                                                                             do Uchwały Nr XXIX/199/2017 
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                                                                                             z dnia 23 lutego 2017 r. 
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Wągrowiec, luty 2017 r. 
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Wprowadzenie  
 
Przemoc w rodzinie jest bardzo szerokim obszarem i problemem interdyscyplinarnym, 
zasługuje nie tylko na opis teoretyczny, ale przede wszystkim na wypracowanie 
różnych możliwości jego rozwiązywania – potrzebne są działania edukacyjne 
zmieniające świadomość społeczną,  i informowanie o prawach i przepisach prawnych, 
działania chroniące ofiary, działania wobec sprawców przemocy i podnoszenie 
kompetencji pracowników różnych służb oraz placówek, aby skuteczniej reagowali na 
diagnozowane przypadki przemocy. 
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku określa 
obowiązek władz publicznych w zakresie zapewnienia wszystkim obywatelom 
równego traktowania i poszanowania ich praw  i wolności, a także zwiększania 
skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nie jest to jedyny akt prawny          
w ustawodawstwie polskim regulujący tą kwestie. Regulacje dotyczące wolności i praw 
zostały zawarte już w podstawowym akcie prawnym czyli w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 
Art. 41 Konstytucji gwarantuje każdemu obywatelowi nietykalność osobistą i cielesną 
oraz stawia na ich straży władze publiczne. Konstytucja wskazuje również, że 
instytucja rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej,   
a jej dobro państwo ma obowiązek uwzględnić w swojej polityce społecznej, zwłaszcza 
poprzez udzielanie szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
społecznej. Przepisy zawarte w art. 31 ust.1 Konstytucji wskazują ponadto, że kobieta 
i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym                      
i gospodarczym. Konstytucja reguluje też kwestie zabezpieczenia praw dziecka, które 
powinno być chronione przed przemocą, okrucieństwem i demoralizacją, co jest 
zawarte w art. 72. 
Przemoc w rodzinie jest jednym z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodzin 
rozumianych jako instytucja, podlegająca ochronie i opiece państwa, jak i dla ich 
poszczególnych członków. 
Konieczne jest zatem tworzenie wieloaspektowych i interdyscyplinarnych programów 
wsparcia rodzin, w których występuje przemoc i to zarówno na szczeblu 
ogólnokrajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu  realizując obowiązek wynikający     
z art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 19 lipca 2005 
roku opracował  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Wągrowiec do 2020 roku 
  
 
 
Niniejszy dokument powstał w oparciu o  zapisy w następujących 
aktach prawnych: 

1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r., 
Nr 78, poz. 483); 

2. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1390); 

3. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz.930 
z poźn. zm.); 

4. Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                             
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r., poz. 487); 
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5. Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia  9 czerwca 
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy     zastępczej (Dz.U. z 2016r., 
poz. 575 z późn. zm.); 

6. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 
r., poz. 224 z późn. zm); 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 
procedury ,,Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. 
z 2011 r., Nr 209, poz.1245); 

8. Ustawę z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy       (Dz. z 2015 r. 
poz.2082 z późń. zm); 

9. Kodeks Karny (Dz.U. z 2016r. poz. 1137); 
10. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta 

Wągrowca  w latach 2014-2020 przyjętą Uchwałą Nr XXXVI/245/2014 Rady 
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 czerwca 2014r; 

11. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na dany rok do 2020). 
 

 
I. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie 
 

Rodzina, jako podstawowa komórka wychowawcza, jest najważniejszym 
środowiskiem w życiu człowieka kształtującym osobowość, system wartości, poglądy, 
styl życia. W niej człowiek dojrzewa fizycznie, psychicznie i intelektualnie. Uczy się 
siebie, otaczającego go świata. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie 
odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. 
Reprezentowane przez rodziców systemy wartości stanowią dla dziecka swoisty 
kodeks norm. Niestety część rodziców to osoby o tzw. Osobowości nieprawidłowej, 
które nie respektują podstawowych praw współmałżonka i dzieci. W tych rodzinach 
dochodzi do różnych form przemocy wobec jej słabszych członków.  Przemoc jest to 
problem, który w dużym stopniu nęka współczesne społeczeństwa. 
W świetle przepisu art.2 ust.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć: "Jednorazowe albo 
powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste osób wymienionych w pkt. 1 czyli 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”. Ustawa jako członka rodziny definiuje "osobę 
najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny, 
a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą. 

Zjawisko przemocy nie jest jednorodne. Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy i każdy 
z nich ma swoje charakterystyczne wyznaczniki, chociaż wiele elementów jest 
wspólnych, chociażby to, że każda forma przemocy powoduje ból, cierpienie, zawsze 
narusza prawa i dobra osobiste ofiary i jest intencjonalna.                  

Przemoc domowa, ze względu na sposób w jaki demonstrowane są zachowania 
przemocowe oraz obszar funkcjonowania ofiary, w obrębie którego dokonuje się 
przemoc, może przybierać różne formy (przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, 
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ekonomiczną). 
W poniższej tabeli przedstawione zostały rodzaje przemocy wraz z przypisanym im 
katalogiem zachowań wskazane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie "Niebieska Lina". 
 
 
Tabela nr 1. Rodzaje przemocy 

Rodzaje przemocy                          Katalog zachowań 
 

 
 
Przemoc 
fizyczna 

popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, 
policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwarta ręką i 
pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, ciskanie w kogoś 
przedmiotami, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, 
porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej 
pomocy, itp. 
 

 
 
Przemoc 
psychiczna 

wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych 
poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, 
szacunku, , stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja 
społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi 
osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i 
pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, 
upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp. 
 

 
 
Przemoc 
seksualna 

wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych 
pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami 
trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, 
demonstrowanie patologicznej zazdrości , krytyka zachowań 
seksualnych, itp. 
 

Przemoc 
ekonomiczna 

odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy 
zarobkowej, niezaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb 
rodziny, itp. 
 

 Źródło: http:/www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-o-przemocy/wybrane-informacje-
artykuly/4045-formy-przemocy 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Zjawiskiem, na które należałoby zwrócić szczególną uwagę jest przemoc domowa, 
która może być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. W tego rodzaju 
przemocy najbardziej istotna jest demonstracja i wykorzystanie siły lub władzy w 
sposób, który jest krzywdzący dla innych członków rodziny. Przyczyny przemocy 
domowej są wielorakie: bezrobocie  i związana z tym bieda, niedostatek, trudności 
mieszkaniowe, niedożywienie dzieci, alkoholizm, narkomania, brak wartości 
moralnych, praca ponad siły, brak czasu dla rodziny, nieustanna walka o byt. Przemoc 
w rodzinie jest to problem ukryty, o którym dowiadujemy się często, gdy wydarzy się 
tragedia. Doświadczają jej najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze, chore, ale coraz 
częściej ofiarami przemocy stają się mężczyźni.  
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Przemoc może mieć miejsce we wszystkich warunkach społecznych. Nie zależy ona 
od statusu społecznego, ekonomicznego, poziomu wykształcenia rodziny.                        
W rodzinach o niskim statusie społecznym często spotykamy się z tak zwaną 
przemocą gorącą, która przepełniona jest wybuchami agresji, wściekłością, 
chamstwem i brutalnością, o gwałtownym przebiegu. W tych rodzinach dochodzi do 
częstych interwencji policji, natomiast  w rodzinach  o wysokim statusie społecznym 
częściej spotykamy tak zwaną przemoc chłodną, nie pozostawiającą żadnych 
widocznych śladów, tutaj nie notuje się interwencji policji, a rodziny te uchodzą                 
w środowisku za wzorcowe. 

Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z perspektywy prawnej, moralnej, 
psychologicznej i społecznej. Z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie to 
przestępstwo (KK art. 207 dot. znęcania fizycznego i moralnego). Krzywdzenie 
słabszego jest złem moralnym, a sprawca przemocy powinien podlegać ocenie 
własnego sumienia oraz ostracyzmowi społecznemu. Moralna ocena przemocy 
powinna powstrzymywać sprawców i motywować świadków do pomagania. 
Psychologiczne spojrzenie na przemoc zwraca uwagę na cierpienie i bezradność 
ofiary, odsłania mechanizmy kierujące przemocą oraz pokazuje interakcje, jakie 
zachodzą między sprawcą i ofiarą. Natomiast z perspektywy społecznej widzimy 
czynniki obyczajowe oraz postawy, które mogą być przyczyną przemocy lub ją 
usprawiedliwiać.  

Ofiara przemocy potrzebuje dużo czasu, aby odbudować świadomość swojej wartości, 
jeżeli przez lata była poniżana i wykorzystywana. Wielu ofiarom udaje się samodzielnie 
przeciwstawić sprawcy, większość jednak potrzebuje pomocy  i wsparcia innych. 

 

II. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie 

 

Ofiarami przemocy w rodzinie są na ogół kobiety i dzieci, rzadko mężczyźni. Kategorią 
ofiar przemocy, o której mówi się nieco rzadziej niż o dzieciach i kobietach są osoby 
niepełnosprawne i ludzie starzy. 
 
W celu zdiagnozowania przemocy, w tym przemocy w rodzinie posłużono się danymi 
z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. 
Poniższa tabela obrazuje liczbowo skalę problemu przemocy w rodzinie                              
z uwzględnieniem liczby pokrzywdzonych, sprawców przemocy, notatek urzędowych 
typu "Niebieska Karta" w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych interwencji. 
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Tabela nr 2. Rozmiar zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec w latach 
2014 – 2016r. 

Rok 2014  2015  2016 

Liczba przeprowadzonych 
interwencji - ogółem 

Brak danych Brak danych 2 213 

Liczba sporządzonych notatek 
urzędowych o przemocy w 
rodzinie / Niebieska Karta/ 

53 20 33 

Liczba pokrzywdzonych w 
wyniku przemocy domowej – 
ogółem 

56 21 33 

Kobiety 50 18 31 

Mężczyźni 3 1 2 

Małoletni 3 2 - 

Liczba sprawców przemocy 
domowej ogółem 

53 20 33 

Kobiety 2 4 2 

Mężczyźni 51 16 31 

Małoletni/nieletni - - - 

Liczba sprawców przemocy 
domowej zatrzymanych 
ogółem 

14 3 3 

Kobiety 1 1 - 

Mężczyźni 13 2 3 

Nieletni/małoletni - - - 

Liczba sprawców zatrzymanych i 
doprowadzonych do 
wytrzeźwienia 

11 7 13 

Liczba sprawców przemocy 
domowej pod wpływem 
alkoholu – ogółem 

46 15 29 

Kobiety 1 1 - 

Mężczyźni 45 14 29 

Nieletni/małoletni - - - 

Liczba spraw kierowanych do 
Sądu i Prokuratury 

- 57 64 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu 
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Zgodnie z ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gmina podejmuje działania 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy          
w zespole interdyscyplinarnym. 
W 2011 r. w Wągrowcu został powołany Miejski Zespół Interdyscyplinarny                          
w Wągrowcu. Zespół m.in. koordynuje działania grup roboczych powoływanych              
w związku z przemocą w rodzinie udokumentowaną w formie Niebieskiej Karty.                
Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, iż skala problemu przemocy                    
w rodzinie w naszym mieście jest duża. Potwierdzeniem są zawarte w poniższej tabeli 
informacje. 
 
Tabela nr 3.  Prowadzone procedury Niebieskiej Karty w latach 2012 - 2016 

Rok 2012  2013  2014 2015  2016 

Ilość Niebieskich Kart 
założonych w danym roku 

44 60 63 41 56 

Ilość prowadzonych spraw 
ogółem 

64 92 102 99 100 

Ilość posiedzeń Grup Roboczych 258 281 346 318 309 
Źródło: Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Wągrowcu 
 
W 2016 roku najwięcej Niebieskich Kart założonych jest w rejonie starego miasta, które 
obejmuje ulice Poznańską, Cysterską, Janowiecką, Boczną, Pocztową, Kolejową, 
Rynek, Powstańców Wielkopolskich, Gnieźnieńską i Al. Jana Pawła II. W tym rejonie 
jest 25 Niebieskich Kart.  Drugim dużym skupiskiem, gdzie występuje problem 
przemocy w rodzinie jest rejon Osady, jest tam założonych 10 Niebieskich Kart. 
Podobnie jak w skali kraju, osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy                           
w rodzinie w większości byli mężczyźni, ofiarami zaś kobiety i dzieci. 
Na terenie miasta Wągrowca przemoc występuje w rodzinach o różnym statusie 
społecznym, często łączy się z problemem alkoholowym. Przypadki przemocy 
zdarzają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są 
jedynie członkowie rodziny. 
Strach przed sprawcą, wstyd przed rodziną i w środowisku, troska o los dzieci, obawa 
o sytuację ekonomiczną rodziny, bardzo często powstrzymują osobę krzywdzoną 
przed ujawnieniem niewłaściwych zachowań jakim jest przemoc. Taki stan może 
wpływać na fakt, iż skala zjawiska przemocy jest znacznie wyższa, aniżeli ta, którą 
obrazują oficjalne statystyki. 
W rodzinach gdzie występuje problem przemocy domowej bardzo często udzielane 
jest kompleksowe wsparcie ze strony asystenta rodziny 
i pracownika socjalnego. Potwierdzeniem tego faktu jest poniższa tabela. 
 
Tabela nr 4.  Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny w latach 2012-2016 

Rok 2012  2013 2014  2015  2016 

Ogólna liczba rodzin objętych 
asystenturą 

16 17 26 27 31 

W tym ilość rodzin z problemem 
przemocy w rodzinie 

5 7 7 9 9 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu 
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Do środków karnych orzekanych wobec sprawców przemocy w rodzinie zaliczyć 
należy przede wszystkim: 
- Obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub  
   miejscach, zakaz  zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczenia    
   określonego miejsca pobytu zgodnie z postanowieniem sądu. 
- Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. 

 
W 2016 roku w mieście Wągrowcu zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej             
w wyniku przemocy domowej miało 17 osób. 
 
 
III. Zasoby instytucjonalne w gminie 
 
 

• Urząd Miejski w Wągrowcu; 
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu; 
• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Wągrowcu; 
• Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                

w Wągrowcu wraz z działającą w jego ramach Świetlicą Socjoterapeutyczną dla  
Dzieci; 

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wągrowcu; 
• Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu; 
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wągrowcu; 
• Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu; 
• Sąd Rejonowy w Wągrowcu; 
• Zespół Służby Kuratorskiej przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu; 
• Poradnia Leczenia Uzależnień w Wągrowcu; 
• publiczne i niepubliczne placówki oświatowe; 
• publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia; 
• organizacje pozarządowe 

 
 

IV. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie 
 
IV.1  Cel główny 
 
Tworzenie warunków do skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w Gminie 
miejskiej Wągrowiec. 
 
IV.2  Cele szczegółowe  
 
IV.2.1  Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie 
 
1) Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie: 
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 
zagrożonych występowaniem przemocy; 
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 
przemocy oraz efektów tych działań. 
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IV.2.2.  Zwiększenie dost ępności pomocy rodzinom, w których wyst ępuje  
            problem przemocy 
 
1) Uwrażliwianie społeczności na zjawisko przemocy w rodzinie: 
- prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej skierowanej do dzieci                     
  i młodzieży promującej rozwiązywanie konfliktów bez przemocy w świetlicy   
  socjoterapeutycznej oraz zajęciach pozalekcyjnych  w szkołach; 
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, możliwościach udzielania   
  pomocy w środowisku lokalnym, stała edukacja środowiska lokalnego poprzez  
  systematyczne umieszczanie ulotek, plakatów, broszur w miejscach publicznych            
  i ogłoszeń w prasie lokalnej, 
- prowadzenie szerokiej akcji medialnej dotyczącej uprawnień  pokrzywdzonych oraz  
  podejmowanych w tym zakresie działań. 
2) Promowanie zadań w ramach systemu przeciwdziałania przemocy           
    w rodzinie: 
    – rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz  
       możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. 
 
 
IV.2.3. Zwiększanie skuteczno ści ochrony osób doznaj ących przemocy 
 
 

1) Szkolenia i superwizja osób zaangażowanych w system przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie: 

2) Wypracowanie modelu interwencji i strategii postępowania w poszczególnych  
     przypadkach. 

3) Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie  
     poprzez: 
- działania uprzedzające: diagnozujące, informacyjne, edukacyjne  
  kierowane do ogółu społeczeństwa, 
- działania interwencyjne: opiekuńcze i terapeutyczne kierowane do osób  
  doznających przemocy w rodzinie, | S t r o n a 
4) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. 
5) Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 
6) Wzmocnienie ochrony ofiar przemocy. 
 
 
IV.2.4. Zwiększenie skuteczno ści działa ń interwencyjnych, korekcyjnych wobec 
osób stosuj ących przemoc w rodzinie. 
 
Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, poprzez motywowanie, 
wskazywanie możliwości korekty nieprawidłowych zachowań. 
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IV.3. Adresaci Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie 
 
Program adresowany jest przede wszystkim do: 
a) ofiar doznających przemocy w rodzinie, w tym: 
- dzieci, 
- współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, 
- osób starszych, 
- osób niepełnosprawnych, 
b) sprawców przemocy w rodzinie, 
c) świadków przemocy w rodzinie, 
d) przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy                    
    w sytuacji przemocy, 
e) społeczności lokalnej. 
 
 
V. Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie 
 
V.1. Cel główny 
 
Skuteczna ochrona ofiar przemocy w rodzinie w Gminie miejskiej Wągrowiec. 
  
V.2. Cele szczegółowe 
 
V.2.1. Kompleksowa pomoc rodzinom, w których dochod zi do przemocy 
domowej 
 
1) Udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy: 
- pomoc psychologiczna; 
- pomoc prawna; 
- pomoc socjalna; 
- pomoc materialna; 
- zapewnienia miejsca noclegowego (w zależności od indywidualnej  
  sytuacji materialnej). 
 
V.2.2. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyci ężaniu problemów 
 
1) Inicjowanie grupowych form wsparcia dla ofiar przemocy 
2) Tworzenie warunków do powstawania grupy samopomocowej osób  
     dotkniętych przemocą, w szczególności kobiet. 
 
 
V.2.3. Monitorowanie sytuacji rodzin, a w szczególn ości organizowanie  
       współpracy słu żb zajmuj ących si ę ochrona ofiar przemocy 
 
Współpraca służb w ramach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego                                 
w Wągrowcu. 
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V.3. Adresaci Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rod zinie 
 
Program adresowany jest przede wszystkim do: 
a) ofiar doznających przemocy w rodzinie, w tym: 
- dzieci, 
- współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, 
- osób starszych, 
- osób niepełnosprawnych, 
c) świadków przemocy w rodzinie, 
d) przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy                    
    w sytuacji przemocy, 
e) społeczności lokalnej. 
                                                                                                                                                                                                
 
VI. Przewidywane efekty realizacji Programu 
 

1. Zwiększenie świadomości wśród dorosłych w zakresie stosowania metod 
wychowawczych bez użycia przemocy; 

2. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie; 
3. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy; 
4. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagającym ofiarom i sprawcom przemocy  

w rodzinie; 
5. Zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie; 
6. Wzrost wartości rodzinnych; 
7. Spadek liczby rodzin, w których interwencje Policji i innych służb zajmujących się 

przemocą w rodzinie podejmowane są wielokrotnie; 
8. Zwiększenie wiedzy w zakresie przemocy w rodzinie wśród osób zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy i pomocą dla osób dotkniętych tym problemem; 
9. Zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w problematykę 

przeciwdziałania przemocy. 
 

 
VII.   Źródła finansowania Programu 
 

     Źródłem finansowania programu będą środki własne gminy oraz  środki  
pozabudżetowe pozyskiwane z innych źródeł (np. dotacje celowe   z budżetu państwa, 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej). 

 
 
     VIII.  Sprawozdawczo ść 

 
     Z realizacji programu sporządzane będą roczne sprawozdania, które przedkłada się 

Burmistrzowi Miasta Wągrowca w terminie do 30 marca następnego roku. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadania
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej
i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych m.in. w przepisach ustawy o pomocy społecznej
Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w tym m.in. opracowaniem i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Niniejszy dokument uwzględnia zasady współpracy i integracji wielu podmiotów działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działanie zespołu interdyscyplinarnego.
Celem współpracy jest profesjonalne udzielenie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz oddziaływanie na
sprawców przemocy domowej.

Uwzględniając obowiązujące przepisy podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Wiesław Zając
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