
UCHWAŁA NR XXIV/333/20 
RADY GMINY DOPIEWO 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Dopiewo na lata 2021-2025. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Dopiewo na lata 2021-2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
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Wstęp 

Przemoc w rodzinie to dramat, który rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami. W 

czterech ścianach dopełnia się tragedia, której ślady obserwowane są w zaciszu gabinetów, w 

szkole, w przedszkolu, na ulicy. Jest niestety zjawiskiem powszechnym. I choć prawo jasno 

stoi po stronie ofiar często przez to, że jej przejawy są niedostrzegane, stanowi poważne 

zagrożenie społeczne. Narażone na nią, są zwłaszcza dzieci, osoby niepełnosprawne, starsze, 

których możliwość obrony jest ograniczona. Dlatego też Ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wskazuje na gminę oraz instytucje jej podległe jako podmioty w 

szczególny sposób odpowiedzialne za dostrzeganie jej przejawów i budowanie strategii, która 

pozwala na jej przeciwdziałanie. Nakłada obowiązek podejmowania odpowiednich, jasno 

sprecyzowanych przez prawo kroków, których celem jest obrona słabszych przed agresją 

najbliższych. Należy pamiętać, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem, ściganym z 

urzędu. To znaczy, że jej ofiara nie musi wyrazić woli wszczęcia procedury „Niebieskiej 

Karty”. 

Zadaniem „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy” jest zwrócenie 

szczególnej uwagi mieszkańców Gminy  Dopiewo  na zjawisko przemocy w rodzinie. Istotne 

znaczenie mają wszelkie działania nie tylko uświadamiające problem, ale także zapobiegające 

jego występowaniu poprzez promowanie wartości rodzinnych, szeroką edukację w zakresie 

skutków każdego rodzaju przemocy i zachęcanie do stylu życia bez przemocy, w każdej 

dziedzinie funkcjonowania społecznego.Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do opracowania i wdrażania lokalnych 

programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Istotnym elementem Programu jest 

koordynacja działań podejmowanych przez Gminę na rzecz osób doświadczających przemocy 

oraz sprawców przemocy. Podstawę programu stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie 

z którym wszelkie działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane i wdrażane 

przez specjalistów z różnych dziedzin, będących przedstawicielami różnych instytucji i 

organizacji. Obowiązek ten podobnie jak idea całej ustawy wynika z potrzeby zwiększenia 

skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań 

polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków 

przemocy w rodzinie oraz zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i 

terapeutycznej zarówno stosującym przemoc, jak i osobom doświadczającym przemocy. 
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I. Charakterystyka zjawiska przemocy w          
rodzinie 

1.1. Definicja 
Przemoc w rodzinie to zamierzone oraz wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw 

członkom rodziny, naruszające ich prawa i dobra osobiste. Powoduje ono cierpienie i szkody 
na zdrowiu fizycznym lub/i psychicznym. Narusza: nietykalność cielesną, wolność w tym 
seksualną prawa i dobra osobiste oraz godność osób nią dotkniętych. 

1.2. Ofiara przemocy w rodzinie 
Ofiarami przemocy statystycznie najczęściej padają kobiety i dzieci do lat trzynastu. 

Często są nimi również osoby niepełnosprawne, głównie intelektualnie oraz osoby starsze. 
Trzeba pamiętać, że niewielki procent mężczyzn ujawnianych w statystykach jako ofiary 
przemocy może wynikać z uprzedzeń społecznych. Nakazują one szczególne ukrywanie tego 
zjawiska jako wstydliwego i niegodnego mężczyzny. Jednocześnie należy pamiętać, że często 
można się spotykać ze stanowiskiem, że jeżeli przemoc dotyczy jedynie dorosłych członków 
rodziny, jest zjawiskiem dla dziecka obojętnym. Tymczasem rozgrywające w jego obecności 
zdarzenia są dla dziecka wyjątkowo traumatyczne i determinują jego rozwój psychofizyczny i 
społeczny. Są przejawem stosowanej wobec niego przemocy psychicznej. 

1.3. Rodzaje przemocy 
Przemoc fizyczna jest celowym zadawaniem bólu poprzez bicie, kopanie, szturchanie, 
popychanie, gryzienie, umyślne parzenie, potrząsanie, plucie. 

Przemoc psychiczna choć często uznawana za mniej szkodliwą od agresji fizycznej to w 
rzeczywistości jest od niej bardziej traumatyczna. Jednocześnie pomimo pozostawiania 
bolesnych śladów na psychice jest trudniejsza do udowodnienia. Jej przejawem są 
powtarzające się zachowania, które polegają na: poniżaniu, upokarzaniu, ośmieszaniu, 
wywieraniu presji psychicznej, manipulowaniu w celu osiągnięcia konkretnych korzyści, 
szantażowaniu, wzbudzaniu poczucia winy, stawianiu nadmiernych wymagań  i oczekiwań, 
którym osoba dręczona nie jest w stanie sprostać. To także  wciąganie dziecka w konflikty 
dorosłych, czy też  brak wsparcia i zainteresowania dzieckiem i jego sprawami. 

Przemoc ekonomiczna To przemoc, w której sprawca używa pieniędzy albo innych wartości 
materialnych do zaspokojenia swojej potrzeby władzy i kontroli. Jej przejawem jest 
zabieranie zarobionych pieniędzy, odmawianie możliwości pracy, brak zaspakajania potrzeb 
materialnych, kontrola wydawania pieniędzy.  

Przemoc seksualna Ma dwojaki charakter. Wobec osób dorosłych, jest to każde zachowanie 
o charakterze seksualnym, na które partner nie wyrazi świadomej zgody. Wobec dziecka do 
lat piętnastu, to każde zachowanie dorosłego, kierowane do dziecka, które ma na celu 
przyniesienie osobie dorosłej, satysfakcji seksualnej. Może ono mieć charakter kontaktu 
fizycznego, ale nie koniecznie. Tak więc zarówno, dotykanie miejsc intymnych, pieszczoty, 
odbywanie stosunku seksualnego z dzieckiem do lat piętnastu, jak również wspólne oglądanie 
treści pornograficznych, przyzwalanie na obserwowanie odbywanych przez dorosłych 
stosunków seksualnych, rozmowy z dzieckiem o obscenicznych treściach, są przejawem 
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wykorzystywania seksualnego. Trzeba podkreślić, że każda aktywność seksualna dorosłego z 
dzieckiem jest traktowana jako nadużycie i jest czynem karalnym  

Zaniedbywanie  To brak zaspokajania podstawowych potrzeb egzystencjalnych oraz 
świadome nieudzielanie pomocy w sytuacjach trudnych. Przejawia się w niedostarczaniu 
odpowiedniej ilości pożywienia, braku dbałości o higienę, braku zapewnienia odpowiedniego 
ubioru oraz dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo zależnej od siebie osoby. 

1.4. Cykl przemocy 
 

 

 

Cykl przemocy, to charakterystyczny, powtarzalny przebieg zachowań osób stosujących 
przemoc wobec swoich bliskich. Naprzemienne trzy fazy następują po sobie. Są one 
charakterystyczne zwłaszcza w pierwszym okresie związku i mogą powtarzać się nawet przez 
wiele lat. Zazwyczaj początkowo, faza miodowego miesiąca, trwa długo i daje ofierze 
przemocy złudzenie poczucia bycia kochanym. Z biegiem lat, czas jej trwania znacznie się 
skraca i przyjmuje charakter unikania bólu  
i cierpienia. Z czasem faza ta zanika całkowicie, wypierana przez fazę narastającego napięcia 
oraz jego rozładowania.  

II.Profilaktyka 
Współcześnie profilaktyka rozumiana jest jako strategia podejmowanych działań, których 
celem jest zmniejszenie występowania niepożądanych zachowań. Najskuteczniejsze są 
oddziaływania całościowe, dobrze osadzone w kontekście społecznym, u których podstaw 
znajduje się interdyscyplinarne podejście do problemów rodziny. Wpisane w nowoczesną 
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profilaktykę działania mają charakter uprzedzający. Niwelują przyczyny zachowań 
dysfunkcyjnych, a tym samym poprawiają funkcjonowanie rodziny i zmniejszają ryzyko 
wystąpienia w niej przemocy. Działania profilaktyczne są realizowane na trzech poziomach: 

Profilaktyka pierwszorzędowa, inaczej uniwersalna, skierowana jest do ogółu społeczności. 
Składają się na nią działania, których celem jest przede wszystkim: 

- poprawa funkcjonowania rodziny oraz bezpieczeństwa zarówno fizycznego jak i 
psychicznego jej członków;  

- upowszechnienie wiedzy na temat zjawiska przemocy, jej przejawów, czynników 
pokrewnych, które mogą inicjować zdarzenia o charakterze przemocowym;  

- form oraz możliwości wsparcia na terenie gminy w sytuacji doznawanej przemocy;  

Profilaktyka drugorzędowa, nazywana inaczej selektywną, adresowana jest do grup 
zwiększonego ryzyka. Celem jej działań jest ograniczenie występowania zachowań 
dysfunkcyjnych, czasu ich trwania oraz umożliwienie członkom rodziny, wycofania się z 
zachowań ryzykowanych, które mogą prowadzić do przemocy.  

Profilaktyka trzeciorzędowa, wskazująca, adresowana jest do rodzin w których występuje 
zjawisko nasilonej przemocy. Ma ona na celu przerwanie nieakceptowanych zachowań oraz 
umożliwienie powrotu do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie.  

III. Podstawa Prawna 

3.1Aspekty  prawne programu: 
Podstawę prawną opracowania i przyjęcia programu stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  ( Dz. U. z 2020r. poz. 218  ze zm.)Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 
wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 Nr 209 poz. 1245) Krajowy program 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 445) 
 

3.2 Zadania gminy wynikające z prawa 
Zgodnie z zapisem w art. 6, ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.) oraz innych ustaw 
do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, w tym: 

• opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;  

• prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie  
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych  
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i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w 
rodzinie;  

•  zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;  
•  tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.  

IV. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Gminie Dopiewo 

4.1Przekrój społeczności 
Gmina Dopiewo to gmina wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu 
poznańskiego. Gmina liczy obecnie1 28 138 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 
48,9% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 149,0%. Średni wiek 
mieszkańców wynosi 34,6 lat i jest znacznie niższy od średniego wieku mieszkańców 
województwa wielkopolskiego oraz znacznie niższy od średniego wieku mieszkańców całej 
populacji na terenie Polski.  

 

Ponad 60%, mieszkańców Gminy Dopiewo, pozostaje w związku małżeńskim. Duży procent 
młodych ludzi, który z roku na rok się powiększa pozostaje w związkach nieformalnych. 

 
1 stan na dzień 31.12.2019. Źródło www.polskawliczbach.pl na podstawie danych z GUS. 
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Niepokojąca jest stale wzrastająca ilość rozwodów, która wskazuje na nierozwiązane sytuacje 
konfliktowe, które prowadzą do rozpadu rodziny, a jednocześnie generują dalsze przejawy 
przemocy, np. w sytuacji braku porozumienia w sprawach podziału majątku lub opieki nad 
dzieckiem. 

4.2Stosunek mieszkańców do zjawiska przemocy w rodzinie 
Aby określić rozmiar problemu przemocy w rodzinie, który występuje w Gminie Dopiewo, 
istotne jest prześledzenie danych, które świadczą o poglądach mieszkańców na temat 
zjawiska przemocy, wiedzy na temat jej przejawów oraz dostępnych sposobów radzenia sobie 
w sytuacji doświadczania, aktów agresji ze strony bliskich sobie osób.  
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Stanowcza większość osób pytanych o zjawisko przemocy w rodzinie, twierdzi że jest ono 
rzadkie bądź bardzo rzadkie. Większości osób nie zna nikogo, kto jest jego ofiarą. Jednak 
prawie ¼ mieszkańców Gminy Dopiewo, deklaruje że doznała, a często nadal doznaje 
przemocy ze strony osoby bliskiej. Może to świadczyć o tym, że pomimo, iż zjawisko 
przemocy w rodzinie dotyczy znacznej części społeczności, to jest ono niedostrzegane lub 
wręcz ignorowane przez pozostałą część mieszkańców Gminy Dopiewo.  

 

Twierdzenia Zdecydowani
e zgadzam 

się 

Raczej 
zgadzam 

się 

Raczej 
nie 

zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Aby prawidłowo wychować 
dziecko, należy od czasu do 
czasu dawać klapsa. 

7% 36% 39% 18% 

Dziecko powinno bać się 
rodziców, wtedy łatwiej o 
posłuszeństwo i szacunek. 

3% 27% 34% 36% 

Stosowanie kar fizycznych 
powinno być zakazane 
prawem. 

30% 27% 36% 7% 
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Kary fizyczne hartują 
dziecko i pozwalają mu 
lepiej radzić sobie w 
przyszłości. 

6% 19% 49% 26% 

Łagodne kary fizyczne nie są 
przemocą w rodzinie. 

6% 23% 50% 21% 

Bicie dziecka jest oznaką 
bezradności rodziców. 

23% 29% 35% 13% 

 

Znaczna część mieszkańców Gminy Dopiewo, dopuszcza stosowanie kar cielesnych wobec 
dzieci, uznaje również za zasadne, budowanie swojego autorytetu w oparciu o poczucie 
strachu przed dorosłym. Ugruntowanie fałszywych poglądów może być przyczyną 
ignorowania przejawów przemocy nie tylko w stosunku do dzieci ale również w stosunku do 
pozostałych członków rodziny. Dlatego też konieczne jest podniesienie świadomości 
mieszkańców Gminy Dopiewo na temat przemocy, co stopniowo wpłynie na uznanie jej 
przejawów za niedopuszczalne. 

4.3 Działania pomocowe jako odpowiedź na przyczyny przemocy w rodzinie 
Ważnym czynnikiem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jest podejmowanie 
natychmiastowych kroków, których celem jest przerwanie niepożądanego zjawiska. 
Nieuchronność kary, którą musi ponieść sprawca jest czynnikiem, który ogranicza nie tylko 
przemoc w danym przypadku ale jest również przestrogą dla innych osób, które stosują 
przemoc wobec swoich bliskich. Działa również jako przykład dla osób będących ofiarami 
przemocy. Skłania je do podjęcia działań, mających na celu przerwanie trudnej sytuacji.  
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TWIERDZENIE  Bardzo  
często 

Czasami Raczej 
rzadko 

Nigdy 

Niepodejmowanie interwencji przez 
policję, mimo zgłoszenia.  

52% 28% 10% 10% 

Wycofanie zgłoszenia przez osobę  
zgłaszającą.  

19% 56% 15% 10% 

Umarzanie sprawy przez prokuraturę. 12% 47% 29% 12% 

Złe warunki i procedury 
przesłuchiwania poszkodowanych. 

13% 31% 46% 10% 

Orzekanie zbyt łagodnych wyroków. 19% 28% 43% 10% 

Długotrwałe dochodzenie i 
postępowanie sądowe.  

21% 25% 42% 12% 

 2017 2018  2019  

Sporządzono ogółem wniosków, w tym przez : 26 37 43 

o Ośrodek Pomocy Społecznej 8 10 12 

o Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

7 2 5 

o Placówki służby zdrowia 0 0 1 

o Placówki szkolno-wychowawcze 0 4 3 

o Policję 21 21 22 

 

Większość osób, które doświadczyło przemocy fizycznej i/lub psychicznej od członków 
rodziny, nie szukało pomocy. Można sądzić z wyników badań, że powodem takiego stanu 
rzeczy jest brak dostrzegania zjawiska przemocy w rodzinie lub wręcz przyzwalania na jego 
istnienie przez niektóre grupy zawodowe, które z racji wykonywanych działań służbowych 
nie podejmują interwencji. Zwłaszcza przedstawiciele placówek służby zdrowia oświaty oraz 
organów ścigania, budzą głęboki niepokój. Można tym tłumaczyć niepokojący fakt, 
rokrocznie wzrastającego odsetka rodzin, w których występuje problem przemocy.  

Liczba zdarzeń związanych z przemocą domową 

 2017  2018  2019  
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Liczba interwencji ogółem, w tym: 41 45 56 

Dotyczące przemocy w rodzinie 41 45 56 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie 
ogółem, w tym: 

41 45 56 

o Kobiety 32 39 50 

o Mężczyźni 4 4 4 

o Małoletni do 13 r.ż.  2 1 0 

o Nieletni w przedziale 13-18 
lat 

3 1 2 

Liczba sprawców przemocy 
domowej ogółem, w tym: 

41 45 56 

o Kobiety 4 4 4 

o Mężczyźni 37 41 53 

o Nieletni - - - 

Liczba sprawców przemocy 
domowej pod wpływem alkoholu 
ogółem, w tym: 

30 35 49 

o Kobiety 0 1 0 

o Mężczyźni 30 34 49 

o Nieletni - - - 

Liczba dzieci obecnych podczas 
interwencji 

32 32 40 

 

Ofiarami przemocy, są przeważnie kobiety. Chociaż można sądzić, że liczba wskazywanych 
w statystykach mężczyzn jest zaniżona. Niepokojący jest powtarzający się w kolejnych 
latach, wskaźnik osób, które są sprawcami przemocy. Może on świadczyć o tym, że 
niezmiennie są to te same osoby, a co za tym idzie problem we wskazanych w wykazie 
rodzinach pozostaje na niezmiennym poziomie, pomimo upływu lat. Niebezpiecznym 
również zjawiskiem, które dotyczy dzieci, jest stale wzrastająca ich liczba podczas 
prowadzonych przez organy ścigania interwencji. Uczestnicząc w takich zdarzeniach są one 
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pośrednio również ofiarami przemocy. Jak dowodzą badania oraz praktyka, bycie przez 
dziecko, świadkiem przemocy stosowanej przez dorosłych wobec siebie, w znaczny sposób 
wpływa na ich rozwój psychospołeczny. Jest czynnikiem determinującym przejmowanie 
nieakceptowanych wzorców zachowań i stanowi przyczynek do uzależnień oraz 
podejmowania zachowań ryzykownych.  

 

 2017 2018 2019 

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”, na 
skutek ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 
przemocy w rodzinie oraz zrealizowaniu indywidualnego 
planu pomocy.  

 

 

18 

 

 

20 

 

 

21 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart – A” 
przez pracowników socjalnych wszczynających 
procedurę.  

 

8 

 

10 

 

28 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart- C 
przez członków zespołu interdyscyplinarnego/grupy 
robocze 

 

14 

 

20 

 

22 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart – D” 
przez członków zespołu interdyscyplinarnego / grupy 
robocze 

 

17 

 

14 

 

16 

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” 45 46 48 

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę 
„Niebieskie Karty” w okresie sprawozdawczym 

26 37 43 

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w 
przypadku: ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 
przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 
indywidualnego planu pomocy. 

 

 

18 

 

 

20 

 

 

 

21 

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w 
przypadku: rozstrzygnięcia o braku zasadności 
podejmowania działań.  

 

16 

 

17 

 

18 
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 2017 2018 2019 
Pomoc pieniężna z powodu przemocy 

Liczba rodzin 6 5 4 
Liczba osób w rodzinach 22 20 14 

Liczba osób objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych 
Ogółem       53 53 111 
Kobiet 18 20 43 
Mężczyzn 16 16 32 
Dzieci 19 17 36 

Liczba rodzin objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych  
Ogółem 25 18 51 

Liczba osób objętych pomocą grup roboczych  
Ogółem 115 122 111 
Kobiet 44 44 43 
Mężczyzn 38 41 32 
Dzieci  33 37 36 

Liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych 
Ogółem 45 46 48 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
Ogółem 97 105 90 
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Kobiet 44 38 39 
Mężczyzn 20 30 15 
Dzieci 33 36 36 

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa 
psychologicznego 14 8 15 
prawnego 5 7 0 
socjalnego 78 91 90 
 

Większość mieszkańców Gminy Dopiewo uważa, że powodem przemocy w rodzinie jest 
przede wszystkim brak umiejętności radzenia sobie z problemami, brak wsparcia oraz stres. 
Tymczasem oferowana pomoc dla rodzin w których występuje zjawisko przemocy skupia się 
przede wszystkim na wsparciu socjalnym. Biorąc pod uwagę wskazania mieszkańców Gminy 
Dopiewo, aby w ich poczuciu, pomoc była skuteczna i przynosiła oczekiwane efekty, w 
postaci przerwania niepożądanego zjawiska, konieczne jest przede wszystkim rozbudowanie 
wsparcia psychologicznego i prawnego. Musi być ono kierowane zarówno do sprawcy 
czynów o charakterze przemocowym jak i do jego ofiary.  

4.4 Zasoby instytucjonalne umożliwiające realizację Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy. 

 
Gmina Dopiewo posiada bogate zasoby umożliwiające prowadzenie działań 

profilaktycznych oraz naprawczych, które należy wykorzystać przy realizacji Programu. 
Należą do nich instytucje oraz organizacje, których zadaniem jest organizacja czasu wolnego, 
głównie dzieci i młodzieży. Wśród nich na szczególna uwagę zasługują  trzy świetlice 
opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii:  

• Więckowice- „GROTA MARZEŃ”  
• Konarzewo- „WESOŁA GROMADA” 
• Trzcielin -„ DZIECI Z TĘCZOWEJ KRAINY” 

Są przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. 
Organizują czas wolny, zapewniają opiekę, tworzą warunki do nauki, rozwijania 
zainteresowań i uzdolnień. Uczą funkcjonowania w grupie społecznej, zasad poprawnej 
komunikacji interpersonalnej oraz przestrzegania norm grupowych.  

Poradnia psychologicznopedagogiczna, dysponuje bogatą ofertą zajeć dla dzieci, 
młodzieży oraz ich rodziców w zakresie wyrównywania szans oraz wpierania rozwoju. 
Oferowane zajęcia oraz szkolenia dla nauczycieli, w znaczny sposób wpływają na 
eliminowanie zagrożeń zwiazanych z uzależnieniami. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w 
prezentowanej ofercie nie ma zajęć strikte poświęconych przeciwdziałaniu temu zagrożeniu.  
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4.5. Analiza SWOT 
 
W celu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, ważna jest analiza możliwości Gminy Dopiewo, pod 
względem jej mocnych i słabych stron, szans  oraz zagrożeń, które będą wpływać na efekt 
końcowy programu. Na podstawie powyżej zamieszczonych informacji zawartych w 
diagnozie oraz jej zasobów, możliwe jest wyróżnienie najważniejszych obszarów 
problemowych i skonstruowanie analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego jak również 
głównych obszarów problemowych metodą SWOT. 

 
MOCNE STRONY 

 
SŁABE STRONY 

➢ Rodzice wykazują wobec swoich dzieci, 
postawę wychowawczą kształtującą się 
pomiędzy kochającą swobodą, a kochającą 
kontrolą. Są postrzegani przez swoje dzieci 
jako osoby godne zaufania; 

➢ Większość mieszkańców gminy Dopiewo, 
przyjmuje tradycyjny model rodziny 
oparty na związku małżeńskim. Ma to 
korzystny wpływ na rozwój i wychowanie 
dzieci w tych związkach, dając im 
poczucie stabilizacji i przynależności. 
Które to czynniki zapobiegają 
podejmowaniu przez dzieci i młodzież 
zachowań ryzykownych; 

➢ Wzrost zaangażowania Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  sprawy rodzin z  problemem 
przemocy; 

 

➢ Brak zaufania dzieci i młodzieży do 
osób instytucjonalnie powołanych do 
wspierania ich w sytuacjach trudnych, 
konfliktowych i kryzysowych. 
Świadczy to o braku konsekwencji w 
podejmowanych działaniach 
interwencyjnych oraz naprawczych, 
przez osoby do tego zobowiązane w 
związku z pełnioną przez siebie 
funkcję; 

➢ Brak świadomości mieszkańców 
Gminy Dopiewo, na temat 
możliwości uzyskania pomocy od 
instytucji zaufania publicznego, w 
zakresie uzależnień i doznawanej 
przemocy w rodzinie; 

➢ Niski poziom świadomości 
mieszkańców gminy Dopiewo 
dotyczącej przedmiotu przemocy jej 
symptomów oraz sposobów radzenia 
sobie z nią; 

➢ Brak wiary członków rodzin z 
problemem alkoholowym oraz 
doznających przemocy, w 
skuteczność ujawnienia problemu 
przed Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz   
Zespołem Interdyscyplinarnym do 
spraw Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 270F46BD-B7FC-4499-81AF-585789F0D470. podpisany Strona 17



 

18 
 

➢ Brak ośrodka terapii uzależnień; 

➢ Brak rzeczywistej współpracy z 
organizacjami pozarządowymi; 

➢ Niedostateczny poziom podnoszenia 
kompetencji u osób zajmujących się 
profilaktyką;  

➢ Stale utrzymująca się ta sama grupa 
osób stosujących i doznających 
przemoc w rodzinie. 

 
SZANSE 

 
ZAGROŻENIA 

➢ dostęp do placówek terapeutycznych 
funkcjonujących na terenie miasta Poznania; 

➢ wsparcie rodziny w środowisku 
➢ edukowanie nauczycieli w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 
➢  zwiększająca się świadomość 

społeczeństwa dotycząca przemocy w 
rodzinie oraz możliwości skutecznego 
przeciwdziałania przemocy 

➢  promowanie pozytywnych wzorców 
➢  realizacja programów profilaktycznych 
➢ wypracowanie jednolitego programu 

działania 
➢  systematyczne szkolenia z panelem 

warsztatowo-dyskusyjnym 
➢  superwizja dla pracowników 
➢  wzmocnienie współpracy 
➢  rosnące kompetencje wszystkich 

pracowników służb i instytucji 
➢ zaangażowanych w pomaganie rodzinom 

dotkniętym przemocą domową 
➢  możliwość pozyskania środków 

finansowych na realizację programów 
pomocowych 
 

 
 

➢ Brak ośrodka terapii leczenia 
uzależnień na terenie Gminy; 

➢ niedostateczny dostęp do informacji 
na temat przemocy w rodzinie 

➢  cicha akceptacja przemocy 
➢  wzrost przestępczości 
➢  zachwiania etatowe w Policji, 
➢ odchodzenie ze służby 
➢  nakładanie kolejnych zadań 
➢  brak stałego źródła finansowania 
➢ działań członków zespołu 

interdyscyplinarnego/grupy roboczej 
➢  wykorzystywanie procedury NK do 

spraw około rozwodowych 
➢  nieprecyzyjne rozwiązania prawne w 

stosunku do osób stosujących 
przemoc 

➢  zmiany przepisów 
➢ brak realizacji zapisu o izolacji 

sprawcy 
➢ zastraszanie ofiary 
➢  wtórna wiktymizacja 
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V. Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 

Profilaktyka wskazująca 
Poziom profilaktyki 

 
Odbiorcy 

 
Cel główny 

I. Rzędowa 
(uniwersalna) 

Wszyscy 
mieszkańcy Gminy 
Dopiewo, Instytucje 
pomocowe, służba 
zdrowia, placówki 
oświatowe, organy 
ścigania. 

Tworzenie systemu interwencyjnego oraz 
wsparcia członków rodziny doznających 
przemocy od osób bliskich; 
Rozwijanie wrażliwości społecznej, 
której celem jest identyfikacja przejawów 
przemocy w rodzinie oraz sposobów 
pomocy jej ofiarom;  
Podniesienie umiejętności w zakresie 
umiejętności interpersonalnych. 
 

II. Rzędowa 
(selektywna) 

Rodziny w których 
występują 
problemy, które 
mogą generować 
przemoc w rodzinie 

Wykorzystanie zasobów pomocowych, 
służby zdrowia oraz oświatowych Gminy 
Dopiewo w celu objęcia rodzin 
dysfunkcyjnych wsparciem 
psychologicznym, prawnym oraz 
zdrowotnym. 

III. Rzędowa 
(wskazująca) 

 

Rodziny dotknięte 
przemocą w 
rodzinie 

Podejmowanie działań interwencyjnych 
oraz naprawczych w sytuacji wystąpienia 
zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

VI. Adresaci programu 
 

Program kierowany jest do: 
1) rodzin i osób bezpośrednio dotkniętych zjawiskiem przemocy: doświadczających 
przemocy, stosujących przemoc jak również świadków przemocy, 
2) ogółu mieszkańców Gminy Dopiewo  w tym grup, rodzin, i osób zagrożonych 
zjawiskiem przemocy, 
3) przedstawicieli instytucji i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. 
Działania określone w programie realizowane są przez Zespół Interdyscyplinarny oraz 
podmioty, o których mowa w art.9 ust 3 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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VII. Kierunki działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  
Przemocy 

7.1 Cel: Tworzenie systemu interwencyjnego i wsparcia członków rodziny doznających przemocy od osób bliskich 
Działania Realizatorzy Wskaźniki 
Aby system reagowania na zjawisko przemocy w rodzinie, był spójny, konieczne 
jest posiadanie przez wszystkich członków systemu pomocowego wiedzy w 
zakresie podjęcia procedury interwencyjnej. Dlatego też instytucje pomocowe, 
służba zdrowia, placówki oświatowe oraz organy ścigania, zostaną przeszkolone 
w zakresie:  

• rozpoznawania symptomów przemocy: fizycznej, psychicznej, 
ekonomicznej, seksualnej; 

• tworzenia systemu reagowania w sytuacjach rozpoznania symptomów 
przemocy w rodzinie; 

W oparciu o zasoby personalne oraz lokalowe zostanie stworzona procedura 
interwencyjna, z którą zostaną zapoznani wszyscy członkowie systemu 
interwencyjnego.  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
GKRPA, szkoły, przedszkola, 
poradnia psychologiczno-
pedagogiczna, służba zdrowia, 
organy ścigania, ZI 

Procedura interwencyjna; 
Liczba szkoleń oraz osób 
biorących w nich udział 
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7.2 Cel: Rozwijanie wrażliwości społecznej, której celem jest identyfikacja przejawów przemocy w rodzinie oraz sposobów pomocy jej 
ofiarom; 
Działania Realizatorzy Wskaźniki 
W powszechnej świadomości społecznej, pokutuje wiele fałszywych opinii 
dotyczących prywatności spraw rodziny oraz istoty samej przemocy. Zdaniem 
wielu ingerowanie w sprawy rodziny jest naruszeniem jej prywatności. Ponadto w 
powszechnej świadomości  funkcjonuje przekonanie, że niektóre formy przemocy 
są dopuszczalne, a niektóre jak np. przemoc psychiczna mniej szkodliwe. Aby 
uwrażliwić społeczność Gminy Dopiewo, na przejawy przemocy w rodzinie, 
zostaną rozpowszechnione broszury, plakaty oraz ulotki. Jedną z form będą 
artykuły zamieszczane w lokalnej prasie. Będą one opisywały  w zbeletryzowany 
sposób zdarzenia, których przedmiotem będzie przemoc w rodzinie oraz 
konstruktywny zgodny z prawem sposób,  w jaki jego bohaterowie poradzili sobie 
z trudną dla siebie sytuacją.  
W szkołach w programie wychowawczo-profilaktycznym, zostaną uwzględnione 
działania oraz programy profilaktyczne, których celem będzie podniesienie 
umiejętności  
w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie ze stresem. 
Wychowawcy, pedagodzy szkolni, podczas zebrań dla rodziców zaproponują 
konsultacje dla osób  
z problemem przemocy w rodzinie. Systematycznie będą się odbywały w 
szkołach, przedszkolach dyżury, podczas których pedagodzy szkolni będą 
udzielali informacji rodzicom, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w 
rodzinie. 
W szkołach oraz przedszkolach zostaną poprowadzone dla rodziców warsztaty 
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”, których zadaniem będzie podniesienie 
umiejętności wychowawczych. Ponadto odbędą się spotkania z rodzicami, których 
przedmiotem będzie podniesienie zakresu wiedzy na temat przedmiotu jakim jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
szkoły, przedszkola, poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna, 
ośrodek zdrowia, 
świetlice opiekuńczo-
wychowawcze z elementami 
socjoterapii:  
• Więckowice- „Grota Marzeń”  
• Konarzewo- „Wesoła 
Gromada” 
• Trzcielin -„ Dzieci Z 
Tęczowej Krainy 

Ilość ulotek, broszur, 
plakatów, artykułów; 
Ilość prelekcji; szkoleń 
oraz liczba osób 
biorących w nich udział.  
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przemoc w rodzinie oraz jej przeciwdziałanie.   
Wychowawcy/Opiekunowie grup wychowawczych, pracujący w świetlicach 
opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii prowadząc spotkania dla 
rodziców  
i opiekunów, będą poruszali problematykę przemocy w rodzinie, uwrażliwiając na 
jej przejawy jak również wskazując na sposoby radzenia sobie w takiej sytuacji.  
 

7.3. Cel: Podniesienie umiejętności interpersonalnych 
Działania Realizatorzy Wskaźniki 
Brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, problemami dnia codziennego, jak 
również nieumiejętność porozumiewania się, są niejednokrotnie przyczynami 
narastającego napięcia, które skutkuje agresją wobec najbliższych. Dlatego też, dla 
chętnych mieszkańców Gminy Dopiewo, będą poprowadzone warsztaty, których 
celem będzie podniesienie umiejętności interpersonalnych oraz nauka radzenia 
sobie ze stresem. Upowszechniona zostanie oferta bezpłatnych zajęć o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym, których celem będzie rozładowanie trudnych emocji, jak 
i nauka konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego.  

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 
Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, Gminny Klub 
Sportowy;  Szkoły;  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
 

Ilość szkoleń 
dotyczących 
konstruktywnych 
sposobów radzenia sobie 
ze stresem; 
Liczba osób, biorąca 
udział w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych 
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7.4. Cel: Wykorzystanie zasobów pomocowych, służby zdrowia oraz oświatowych, Gminy Dopiewo w celu objęcia rodzin 
dysfunkcyjnych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz zdrowotnym. 

Działania Realizatorzy Wskaźniki 
Rodzina, która przeżywa kryzys, jest szczególnie narażona na zachowania 
przemocowe. Może on mieć rożne źródła, dlatego też podjęte przez Gminę 
Dopiewo działania będą wielokierunkowe, a rodzina oraz jej członkowie zostaną 
wsparci w sposób kompleksowy. Zostanie nawiązana współpraca z Centrum 
Psychoterapii w Poznaniu, dzięki temu rodziny przeżywające kryzys będą mogły 
uczestniczyć w terapii rodzinnej.  Ponadto osobom, których problemy z radzeniem 
sobie z trudnymi emocjami wynikają z zaburzeń psychicznych, zostanie 
umożliwiona konsultacja w poradni zdrowia psychicznego na terenie gminy. 
Ponieważ jednak, często korzystaniu z pomocy lekarza psychiatry towarzyszy 
fałszywy wstyd, osoby potrzebujące wsparcia będą mogły skorzystać z pomocy 
poradni zdrowa psychicznego .Osoby reprezentujące problemy osobowościowe, 
które generują zaburzenia zachowania uzyskają wsparcie dzięki pomocy 
psychologa na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Rodzicom, nie radzącym 
sobie z problemami wychowawczo-opiekuńczymi, zostanie udzielona 
specjalistyczna pomoc w postaci konsultacji na terenie przedszkoli oraz szkół jak 
również Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu oraz filii w Buku. 
Informacja o możliwościach uzyskania wsparcia terapeutycznego w sytuacjach 
trudnych, zostanie upowszechniona poprzez plakaty, broszury, ulotki oraz 
artykuły zamieszczone w prasie lokalnej. 
Istotnym powodem, który jest przyczyną przemocy w rodzinie są nierozwiązane 
sytuacje konfliktowe pomiędzy jej członkami. Dlatego też w Ośrodek Pomocy 
Społecznej, umożliwi korzystanie z mediacji rodzinnych. Ponadto na terenie 
Ośrodka, będą kontynuowane działania związane z poradami prawnymi dla 
mieszkańców Gminy Dopiewo.  
 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Luboniu  oraz 
fila w Buku; 
Szkoły; Przedszkola; 
Niepubliczne Zakłady Opieki 
Zdrowotnej, Zespół Poradni 
Specjalistycznych,  
Centrum Psychoterapii w 
Poznaniu 
 

Liczba osób, 
korzystających z 
konsultacji oraz rożnych 
form wsparcia, 
Ilość ulotek, broszur, 
plakatów, artykułów 
zamieszczonych w 
lokalnej prasie.  
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7.5. Cel: Podejmowanie działań interwencyjnych oraz naprawczych w sytuacji wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. 
Działania Realizatorzy Wskaźniki 
Bezkarność sprawców przemocy jest czynnikiem, który umacnia pełnioną 
niekorzystną rolę, zarówno sprawcy jak i jego ofiary. Sprawca, który 
wielokrotnie dopuszcza się działań przemocowych, unikając 
konsekwencji otrzymuje sygnał, że jego działania są choć być może 
naganne, ale w rzeczywistości są dopuszczalne. W efekcie brak 
konsekwencji rozzuchwala sprawcę potęgując jego naganne zachowanie. 
Ofiara, która widzi bezkarność sprawcy, uzyskuje informację, o swojej 
beznadziejnej, sytuacji bez wyjścia. W efekcie stopniowo zjawisko 
przemocy nasila się, często przyjmując kolejne coraz bardziej poważne 
jej formy. Zachowania przemocowe, przejmują jako prawidłowy wzorzec 
postępowania, dzieci wychowywane w dysfunkcyjnej rodzinie. Przenoszą 
formy zachowania na grupę rówieśniczą oraz w  przyszłości na założoną 
przez siebie rodzinę. W celu przeciwdziałania temu zjawisku zostaną 
podjęte zdecydowane działania interwencyjne. Wszystkie instytucje 
zobligowane do uruchamiania procedury „Niebieskie Karty” zostaną 
przeszkolone w zakresie rozpoznawania sygnałów, mówiących o 
stosowanej w rodzinie przemocy, sposobach podejmowania działań 
interwencyjnych oraz konsekwencjach zaniechania obowiązków 
służbowych, które wynikają z prawa. Szkolenia te będą prowadzone 
cyklicznie, zarówno w formie podającej jak i praktycznej. Pozwoli to na 
przećwiczenie procedury interwencyjnej, rozmowy ze sprawcą oraz 
ofiarą oraz wypełniania „Niebieskiej Karty”.  
Dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych, będą prowadzone cyklicznie praktyczne warsztaty, 
których celem będzie nabycie przez jej członków umiejętności 

Policja, Szkoły; Przedszkola; 
Niepubliczne Zakłady Opieki 
Zdrowotnej, Zespół Poradni 
Specjalistycznych; 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
GKRPA, ZI 
Poznańskie Centrum Profilaktyki 
Społecznej 

Liczba rodzin objętych 
działaniami . ZI 
liczba osób, objęta zajęciami w 
ramach Treningu Zastępowania 
Agresji; 
liczba osób biorących udział w 
szkoleniach dla specjalistów 
zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie w Gminie Dopiewo; 
liczba wejść na podstronę z 
informacjami dla ofiar 
przemocy 
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potrzebnych do prowadzenia dialogu motywującego.  
Zostanie podjęta współpraca z Poznańskim Centrum Profilaktyki 
Społecznej. Możliwość skorzystania z jego oferty zostanie zamieszczona 
w ulotkach broszurach, na plakatach oraz umieszczona w tekstach 
artykułów w prasie lokalnej. Dzięki temu ofiary przemocy uzyskają 
specjalistyczne wsparcie psychologiczne oraz prawne. Staraniem Gminy 
zostanie przeszkolona osoba  w zakresie Treningu Zastępowania Agresji, 
który pozwoli sprawcom na nabycie umiejętności koniecznych do 
egzekwowania swoich potrzeb w sposób akceptowalny społecznie.  
Na stronie internetowej Gminy Dopiewo, zostanie opublikowana 
podstrona, przeznaczona dla ofiar i sprawców przemocy. Zamieszczone 
na niej informacje będą dotyczyły miejsc i sposobów uzyskania wsparcia. 
Będą na niej również zamieszczone wzory pism i wniosków, przydatnych 
dla osób doświadczających przemocy. 
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VIII. Oczekiwane efekty programu 
 

Przewidywane rezultaty programu: 

1) wzmocnienie i upowszechnienie działań profilaktycznych, 

2) zwiększenie świadomości społecznej w obszarze przemocy w rodzinie, 

3) podwyższenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy, 

4) zwiększenie dostępności pomocy osób doznających przemocy i stosujących przemoc, 

5) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemocy. 

IX. Monitoring i sprawozdawczość. 
 

Monitoring będzie odbywać się w oparciu o sprawozdawczość z realizacji programu składaną 
przez podmioty zaangażowane w realizację programu. Instytucje odpowiedzialne za realizację 
zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie, będą przekazywały zgromadzone przez siebie 
informacje  Przewodniczącemu  Zespołu Interdyscyplinarnego. Będzie on corocznie 
dokonywał analizy danych i na ich podstawie dokonywać korekty podejmowanych działań.  

Sprawozdanie będzie  składane Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie 
do 15 lutego danego roku.  

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do dnia 31 marca danego roku przedkłada 
sprawozdanie z realizacji Programu Radzie Gminy. 

X. Finansowanie Programu  
 

Program będzie finansowany ze środków własnych Gminy Dopiewo, w szczególności ze 
środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, środków 
zabezpieczonych w ramach działań statutowych podmiotów realizujących program oraz ze 
środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł w tym: dotacji oraz darowizn. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 270F46BD-B7FC-4499-81AF-585789F0D470. podpisany Strona 26



UZASADNIENIE

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego
do opracowania i wdrażania programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Istotnym
elementem Programu jest koordynacja działań podejmowanych przez Gminę na rzecz osób
doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy. Program określa kierunki działań, wskazuje
zadania pomocowe kierowane do poszczególnych członków rodzin, w których przemoc występuje
oraz proponuje działania zwiększające kompetencje i profesjonalizm osób udzielających pomocy.
Praca ze zjawiskiem przemocy, aby była skuteczna i przynosiła trwałe efekty musi być realizowana
interdyscyplinarnie. Program stanowi plan działań instytucji i organizacji zobowiązanych do
podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, a tym samym
przyczyni się do usprawnienia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i
terapeutycznej zarówno stosującym przemoc, jak i osobom doświadczającym przemocy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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