
Uchwała Nr XXVII.132.2012 

Rady Gminy Brańszczyk 

z dnia 22 czerwca 2012r. 

 

w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późniejszymi zmianami) w 

związku z  art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1493; z 

późniejszymi zmianami) Rada Gminy Brańszczyk  uchwala, co następuje:  

§ 1 

Przyjmuje się gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stanowiący załącznik 

nr 1 do uchwały. 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Przewodnicząca Rady Gminy 

         Beata Pieńkos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII.132.2012 

Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22.06.2012r. 

 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie 

I. WPROWADZENIE 

Program powstał na podstawie diagnozy środowiska przedstawionej w Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Brańszczyk na lata 2009-2015. Założenia 
programu są zgodne z misją samorządu lokalnego w sprawie rozwiązywania problemów 
społecznych. Program został przygotowany na podstawie celów strategicznych i 
szczegółowych w strategii. W programie uwzględnia się zasady określone w: 

1) ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.) 

2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1493 z póź. zm.) 

3) ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 
poz. 1362 z póź. zm.) 

II. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE BRAŃSZCZYK 

Z danych ewidencji ludności (stan na 31 grudnia 2011r.) wynika, ze w Gminie Brańszczyk 
zamieszkuje 8321 mieszkańców, z czego 50,35% stanowią kobiety. Dominującą grupą 
wiekową są mieszkańcy w wieku produkcyjnym, tj kobiety między 18 a 60 rokiem życia oraz 
mężczyźni między 18 a 65 rokiem życia – 6652 osoby. Szczegółowe dane dotyczące struktury 
przedstawia tabela. 

 

TABELA. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Brańszczyk w roku 2011. 

Przedział wieku  Liczba ogółem 

0-17 lat 1669 

18-60 lat (kobiety) 2393 

18-65 lat (mężczyźni) 2831 

61 lat i więcej (kobiety) 952 

66 lat i więcej (mężczyźni) 476 

RAZEM 8321 

 

Z danych Posterunku Policji w Brańszczyku (stan na 31 grudnia 2011r. wynika, ze z każdym 
rokiem wzrasta liczba przeprowadzonych interwencji domowych w związku z przemocą. W 



2010 i 2011r przeprowadzono 386 interwencji domowych, z których sporzadzono zostało 27 
Niebieskich Kart. W w/w okresie czasu przeprowadzono 35 postępowań w sprawach 
fizycznego i psychicznego znęcania się nad rodziną, z czego 7 potępowań zakończono 
sporzadzeniem aktu oskarzenia, a w 4 przypadkach umorzono postępowanie wobec 
stwierdzenia braku cech przestepstwa i w 24 przypadkach odmówiono wszczęcia 
postępowania z różnych przyczyn. 

Wśród podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku nie było osób i rodzin 
objętych  pomocą społeczną z uwagi na występującą przemoc.  

W rejestrach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańszczyku w 
2011 roku figurowało 40 osób zgłoszonych przez członków rodziny, pracowników socjalnych, 
policję, prokuraturę oraz inne osoby celem rozpoczęcia procedury zobowiązania do 
leczenia uzależnienia od alkoholu. Do Sądu Rejonowego w Wyszkowie skierowano 16 
wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego. Z analizy ankiet zgłoszeniowych 
ustalono, że w blisko 80% ankiet pojawiają się informacje dotyczące wszczynania awantur, 
używania siły fizycznej, wyzwisk, popychania i szarpania oraz wyganiania innych członków 
rodziny przez osoby zgłaszane do leczenia. Osoby, które przynajmniej raz doświadczyły 
przemocy w rodzinie – nie zależnie od tego jaką  przybierała  ona formę – to częściej kobiety 
niż mężczyźni. Spożywanie alkoholu ma duży wpływ na występowanie przemocy w rodzinach. 
Okazuje się, że 90% ofiar – niezależnie od rodzaju przemocy-stwierdziło, ze przynajmniej raz 
sprawca był w momencie zdarzenia pod wpływem alkoholu. 

III. PROGRAM 

1. Adresatami programu są: 

 rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy, 

 rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy, 

 przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi 
bądź dotkniętymi przemocą. 

2. Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz 
stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób 
zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. 

3. Do szczegółowych celów i zadań programu zalicza się: 

3.1. Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów 

Zadanie 1: Utworzenie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie- w celu szybkiego i 
skutecznego podejmowania działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa 
oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań 
pomocowych na podstawie diagnozy potrzeb. 

Zadania zespołu: 

 kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy, 

 przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie 
procedur mających na celu powstrzymanie przemocy, 



 wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców 
przemocy oraz opracowanie adekwatnej strategii postępowania, 

 kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów, 

 monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy w 
szczególności uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami 
pomocowymi, 

 zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”, 

 gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających  pomocy rodzinom, w 
których występuje  zjawisko przemocy domowej, 

 analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej komisji 
rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod katem związku między 
nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy, 

 występowanie w zawiadomieniu do prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
czynów określonych w art. 2 § 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie. 

Zadanie 2: Poszerzenie działalności Punktu Konsultacyjnego GKRPA o działalność 
Punktu Poradnictwa dla ofiar Przemocy Domowej- w celu wsparcia prawnego i 
psychologicznego ofiar przemocy oraz do realizacji działań korekcyjno-
edukacyjnych oraz wsparcia psychologicznego dla sprawców przemocy w rodzinie. 

Zadania Punktu Poradnictwa: 

 dyżury specjalistów: psychologa, prawnika, terapeuty, pracownika 
socjalnego, 

 udzielanie wsparcia emocjonalnego, 

 udzielanie wsparcia psychologicznego i prawnego, 

 gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach 
udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy, 

 gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach 
realizujących programy terapeutyczno-korekcyjne wobec sprawców przemocy. 

Wskaźniki porad udzielonych ofiarom przemocy, 

 liczba porad udzielonych ofiarom przemocy, 

 liczba sprawców przemocy objętych działaniami terapeutycznymi, 

 liczba rodzin objętych działaniami pomocowymi. 

  

3.2. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego 

Zadanie 1. Przygotowanie i udostępnienie materiałów o charakterze informacyjnym i 
edukacyjnym- w celu ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu 



przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy na 
temat przemocy domowej. 

Realizacja zadania poprzez: 

 utworzenie gablot informacyjnych w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy 
społecznej w Brańszczyku, Komisariacie Policji w Brańszczyku, szkołach, 
placówkach opieki zdrowotnej oraz systematyczne aktualizowanie 
umieszczonych tam informacji, 

 rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy 

 publikowanie w prasie lokalnej informacji o lokalnym systemie pomocy i 
wsparcia osób uwikłanych w zjawisko przemocy, 

 rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych, 

 udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadanie 2. Promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w 
rodzinie oraz sposobów radzenia sobie z agresją i złością – w celu nabycia 
umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie a agresją. 

Realizacja zadań wobec: 

 dzieci i młodzieży – poprzez  prowadzenie zajęć edukacyjno-
wychowawczych w szkołach, świetlicach środowiskowych, 
przeprowadzenie szkolnych programów profilaktyki przemocy, wspieranie 
aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zachowania bez 
agresji, 

 dorosłych – poprzez poradnictwo w trakcie edukacji przedmałżeńskiej, 
konsultacje z psychologiem, terapię dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych, uczestnictwo w spotkaniach grupy AA i Al.-Anon oraz 
grupy terapeutycznej. 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

 liczba utworzonych gablot informacyjnych, 

 liczba rozpowszechnionych materiałów o charakterze informacyjno-
edukacyjnym, 

 liczba publikacji w prasie lokalnej, 

 liczba zrealizowanych programów profilaktycznych, 

 liczba zrealizowanych form aktywnego spędzania czasu wolnego, 

 liczba udzielonych porad w trakcie edukacji przedmałżeńskiej, 

 liczba udzielonych porad psychologicznych i prawnych, 

 liczba przeprowadzonych terapii. 

3.3. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych 
stykających się z problematyką przemocy w rodzinie. 



Zadanie: Udział osób i grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach z zakresu 
przeciwdziałania przemocy – w celu podniesienia poziomu wiedzy różnych grup 
zawodowych stykających się z problematyką przemocy, w tym profesjonalne 
przygotowanie poszczególnych grup do realizacji działań pomocowych. 

Realizacja zadania: 

 gromadzenie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych w sprawie 
zjawiska przemocy domowej, 

 pozyskiwanie różnych ofert szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania 
przemocy, 

 finansowanie udziału w szkoleniach, konferencjach organizowanych dla osób i 
grup zawodowych bezpośrednio związanych z problematyką przemocy 
domowej. 

Wskaźniki realizacji celu: 

 liczba przeszkolonych osób, 

 liczba sfinansowanych szkoleń. 

4. Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku we 
współpracy z: 

 Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańszczyku, 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie, 

 sołectwami, 

 szkołami, 

 policją, 

 sądem, 

 organizacjami pozarządowymi, 

 służbą zdrowia. 

5. Oczekiwane efekty programu: 

 systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie wrażliwości społecznej wobec aktów przemocy w rodzinie, 

 podwyższenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie skuteczności oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemocy w 
rodzinie, 

 nabycie umiejętności asertywnych zachowań przez osoby i rodziny dotknięte bądź 
zagrożone zjawiskiem przemocy domowej. 



6. Źródłami finansowania wymienionych zadań są środki własne Gminy przewidziane w 
planie finansowym poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Brańszczyk przy 
czym środki na obsługę organizacyjno-tecyhniczną zespołu interdyscyplinarnego 
przewidywane są w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku. 

 

 

 


