
UCHWAŁA NR XIII/72/2015
RADY GMINY ŁONIÓW

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2015r. 
poz.1515) i art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, 
poz.1493 z późn. zm.)

Rada Gminy Łoniów uchwala co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2016-2020 stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łoniów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak
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                                                                                                               Załącznik do 
                                                                                                               Uchwały Rady Gminy Łoniów
                                                                                                               Nr  XIII/72/2015
                                                                                                               z dnia 26 listopada 2015 r.

   GMINNY  PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W  RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY 

                                                NA LATA 2016-2020    

                                                                     ŁONIÓW 2015
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                                                       I. Wstęp

Podstawą opracowania  „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony  ofiar  przemocy  w  rodzinie  na  lata  2016-2020” jest  ustawa  z  dnia  29  lipca  2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) 
Głównym  celem  Programu jest  ograniczenie  na  terenie  Gminy  Łoniów  rozmiaru  i  następstw
zjawiska przemocy w rodzinie. 

Program wskazuje główne kierunki działania Gminy Łoniów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
Działania  Programu mają  charakter  wielokierunkowy,  dotyczą,  w  szczególności,  profilaktyki
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy osobom dotkniętym przemocą. 

Do opracowania i realizacji Programu zostały zaproszone osoby reprezentujące instytucje
zajmujące  się  na  terenie  gminy  Łoniów  problematyką  przemocy  w  rodzinie,  gdyż  skuteczne
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy i współdziałania instytucji zajmujących
się pomocą dziecku i rodzinie oraz służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Profesjonalna
wiedza współpracującej kadry specjalistów jest gwarancją,  iż zaplanowane do realizacji zadania
zwiększą  skuteczność  podejmowanych  działań,  co  przełoży  się  na  ograniczenie  rozmiaru  i
następstw zjawiska przemocy w naszej gminie. 

                                     II. Przemoc w świetle aktów prawnych.

Ustawa  zasadnicza,  jaką  jest  Konstytucja  RP,  gwarantuje  obywatelowi  ochronę  przed
wszystkimi  rodzajami  przemocy.  Sposoby  i  rodzaje  działań,  związanych  z  przeciwdziałaniem
zjawisku przemocy w rodzinie, precyzują niżej wymienione akty prawne:
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:  - Art. 40   „Nikt nie może być poddany torturom ani
okrutnemu,  nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu  i  karaniu.  Zakazuje się  stosowania  kar
cielesnych”.
Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

1. ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.); 

2. ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.); 

3. ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 788 z 
późn. zm.); 

4.  ustawę  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.); 

5. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 124); 

6. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2015r., poz. 332 z późn.zm.). 

7. ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z
późn. zm.); 

8.ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) 

9. ustawę z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.); 

10. ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.); 
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11.ustawę z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks postępowania karnego ( Dz.U.Nr 89, poz.555, z późn.
zm)

12.ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
z 2014 r., poz. 118 z późn. zm.); 

13. uchwałę nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. 2014, poz. 445)

                III. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Łoniów

Właściwe  zdiagnozowanie  zjawiska  przemocy  w  rodzinie  jest  bardzo  trudne.  Przemoc
domowa jest  problemem złożonym,  o którym nie  łatwo się  rozmawia,  a  który jeszcze trudniej
zbadać.  Istniejące  statystyki  pozwalają  oszacować jedynie  jego przybliżone rozmiary.  Oficjalne
statystyki  nie  obejmują  niezgłaszanych  przypadków  przemocy,  a  problematyka  przemocy  jest
traktowana,  jako sprawa wstydliwa,  drażliwa,  skrywana w czterech ścianach domu, stąd proces
badawczy napotyka na liczne bariery metodologiczne. 

Skala zjawiska  przemocy w rodzinie w Gminie Łoniów została opracowana  na podstawie
danych zebranych w ramach procedury „Niebieskiej karty”.

Tab. nr 1  Liczba Niebieskich Kart sporządzonych przez poszczególne instytucje

Instytucja wszczynająca
procedurę  
„Niebieskiej Karty”

           2012 rok       2013 rok    2014 rok

 
Pomoc społeczna              1              2           0

Policja              15             12          11

GKRPA               0             0           0

Ochrona zdrowia               0             0           0

Oświata               0             0           0

Ogółem               16             14          11

Źródło: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Z przedstawionych danych wynika,że w każdym badanym roku spada liczba interwencji z powodu
przemocy w rodzinie, co oznacza tendencję spadkową. 
Jednak uzyskane dane nie odzwierciedlają w pełni skali przemocy na terenie gminy, gdyż zjawisko
przemocy często nie jest ujawniane, co utrudnia rozpoznanie i przeciwdziałanie. Dlatego ważne jest
stworzenie skutecznego systemu pomocy ofiarom i sprawcom przemocy domowej.
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IV. Cele Programu

Celem Programu jest:
1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy.
3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie.

 Cele ogólne będą realizowane przez:
1. Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie.
2.  Podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie.
3.  Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.
4.  Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
5.  Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie.

V. Założenia Programu

Gmina podejmuje działania  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie,w szczególności  w
ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Zadaniem zespołu jest integrowanie
i  koordynowanie  działań  jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej,  gminnej  komisji
rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  Policji,  oświaty,  ochrony  zdrowia,  organizacji
pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Do zadań grupy roboczej należy, w szczególności:
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w
rodzinie,
-  monitorowanie  sytuacji  rodzin,  w  których  dochodzi  do  przemocy  oraz  rodzin  zagrożonych
wystąpieniem przemocy,
-  dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
efektów tych działań.

 Przez realizację Programu zakłada się:
1. Zmianę pojmowania przez społeczeństwo zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Promowanie wartości rodzinnych.
3. Edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie skutków stosowania przemocy w rodzinie.
4. Promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy.

Szerokie  ujęcie  zapobiegania  przemocy  w  rodzinie  wyznacza  cztery  podstawowe  nurty
działań kierowanych do różnych grup odbiorców:
1  .działania  uprzedzające:  diagnozujące,  informacyjne,  edukacyjne,  kierowane  do  ogółu
społeczeństwa, a także do osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie;
2.działania interwencyjne: opiekuńcze i terapeutyczne, kierowane do ofiar przemocy w rodzinie    
 oraz pouczające i izolujące, kierowane do sprawców przemocy w rodzinie;
3.działania wspierające: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne i inne, kierowane do ofiar
  przemocy w rodzinie;
4. działania korekcyjno–edukacyjne kierowane do sprawców przemocy w rodzinie.

 Realizacja Programu uwzględnia działania w sferze:
- prewencji,
- prawa,
- zdrowia,
- edukacji,
- pracy socjalnej.
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Program skierowany jest do:
ogółu mieszkańców Gminy Łoniów, a w szczególności:
a) ofiar przemocy w rodzinie, w tym:
- dzieci,
- współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych,
- osób starszych,
- osób niepełnosprawnych,
b) osób stosujących przemoc w rodzinie,
c) świadków przemocy w rodzinie.
d)służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

REALIZATOREM PROGRAMU JEST:

Gmina Łoniów w oparciu o współpracę przedstawicieli: 
1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie, 
2. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
4. Szkół z terenu Gminy Łoniów, 
5. Zakładów Opieki Zdrowotnej z Gminy Łoniów, 
6. Policji, 
7. Urzędu Gminy, 
8. Organizacji pozarządowych i Kościołów działających na terenie Gminy Łoniów. 

                                         VI. Główne strategie Programu

Zakłada się, że „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020”
będzie  miał  charakter  interdyscyplinarny  i  realizowany  będzie  przez  wszystkie  instytucje  i
organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i ograniczania przemocy
w rodzinie.
W związku z powyższym opracowano następujące strategie Programu:

                                               Strategia diagnozująca

Cel:
Monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie 

Realizacja:
-  Zbieranie  i  uaktualnianie  informacji  na  temat  rozmiarów  zjawiska  przemocy  rodzinie  oraz
zasobów środowiska lokalnego.

Cel:
Poszerzenie wiedzy na temat rozmiarów przemocy w rodzinie.

Realizacja:
1.  Zebranie  informacji  na temat  rozmiarów zjawiska  przemocy w rodzinie  na  obszarze  gminy,
dotyczących:
- skali zjawiska w podziale na kategorie ofiar,
- identyfikacji ofiar,
- identyfikacji sprawców.
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2. Badanie istniejącej infrastruktury instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie.
3.  Zbadanie  skuteczności  pomocy udzielanej  rodzinom dotkniętym przemocą,  w tym zbadanie
istniejących przeszkód w zakresie pomagania ofiarom przemocy.
4.Badanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników „pierwszego kontaktu”.

Strategia informacyjna

Cel:
Podniesienie poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.

Realizacja:
1. Przeprowadzanie kampanii społecznych, które:
- obalają mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie, usprawiedliwiające jej stosowanie,
- nazywają wprost ogólnie akceptowane krzywdzące zachowania silniejszych członków rodziny za
niemoralne, nieludzkie i niezgodne z prawem,
- propagują skuteczne sposoby powstrzymywania przemocy,

Cel:
Podnoszenie  świadomości  społeczeństwa  gminy  w  zakresie  skali  i  możliwości

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja:
1.Organizacja  akcji  informacyjnych  propagujących  pozytywne  postawy  w  stosunkach
międzyludzkich. 
2.Systematyczne  podnoszenie  wiedzy  na  temat  przemocy  w  rodzinie  w  szczególności  wśród
nauczycieli i pedagogów szkolnych, służb społecznych oraz osób duchownych. 
3.Opracowanie  przystępnych  informacji  na  temat  procedur  ochrony  prawnej  i  wsparcia
psychicznego dla świadków przemocy w rodzinie.

Cel 
Usprawnienie  i  przyspieszenie  przepływu  informacji  pomiędzy  instytucjami  i

organizacjami  zajmującymi  się problemem  przemocy  oraz  ujednolicenie  procedur
postępowania.

Realizacja:
1. Wypracowanie jednolitych procedur  postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia
przemocy w rodzinie dla wszystkich instytucji i  organizacji zajmujących się  tym problemem na
terenie gminy.
2.Regularne  spotkania  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie
oraz grup roboczych działających w ramach tego Zespołu.

Strategia edukacyjna

Cel:
Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc, a w

szczególności zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Realizacja
1. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 
2. Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 
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Cel:
Szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Realizacja:
1.  Wprowadzenie  do  programów  kształcenia  zawodowego  osób  zajmujących  się  przemocą  w
rodzinie  treści  dotyczących  przyczyn  i  skutków  przemocy,  rozpoznawania  i  diagnozowania
przypadków przemocy w rodzinie oraz współpracy w ramach gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
2.  Opracowanie  programów edukacyjnych i  wspierających dotyczących zapobiegania  przemocy
wobec dzieci i osób dorosłych, np.: partnera, osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, itp.
3.  Opracowanie  procedur  ochrony  prawnej  i  wsparcia  psychologicznego  dla  świadków  i  ofiar
przemocy w rodzinie.
4. Przygotowanie pakietów szkoleniowych w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie i
przeszkolenie następujących grup pracowników:

- Policji,
- służby zdrowia,
- pracowników socjalnych,
- przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- nauczycieli, pedagogów szkolnych i psychologów, kuratorów sądowych.

5. Opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń i procedur postępowania interwencyjnego w
sytuacjach przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem procedury „Niebieskich Kart”.

              Strategia pomocowa kierowana do ofiar przemocy w rodzinie

Cel:
Stworzenie  organizacyjnych  i  kadrowych  warunków  do  udzielania  profesjonalnej

pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Realizacja:
1. Rozwój sieci instytucji wspierających ofiary przemocy w rodzinie:

- punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie,
- ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- ośrodków interwencji kryzysowej.

2. Zwiększenie zakresu działania ogólnopolskiego telefonu zaufania „Niebieska Linia” dla ofiar
     przemocy w rodzinie łączącego z lokalnymi punktami konsultacyjnymi lub ośrodkami wsparcia.
3. Stworzenie warunków umożliwiających ofiarom przemocy otrzymanie w pierwszej kolejności
    schronienia.
4. Udostępnienie do publicznej wiadomości informatorów o instytucjach udzielających pomocy w  
    sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie.

         Strategia interwencyjna kierowana do sprawców przemocy w rodzinie

Cel:
Zapobieganie  kontaktowaniu  się  sprawców  przemocy  w  rodzinie  z  osobami

pokrzywdzonymi.

Realizacja:
1. Izolowanie sprawców od ofiar na podstawie odrębnych przepisów.
2. Stosowanie procedury „Niebieskich Kart”.
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Cel:
Powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie.

Realizacja:
1. Opracowanie wytycznych do tworzenia modelowych programów korekcyjno – edukacyjnych dla
sprawców przemocy w rodzinie.
2. Opracowanie i wdrożenie do realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców
przemocy w rodzinie.
3.  Wykonywanie  przez  sprawców przemocy w rodzinie  prac  społecznych   przy  jednoczesnym
uczestnictwie w programach  korekcyjno – edukacyjnych.

Podmioty realizujące Strategie interwencyjne:
- sądy w ramach swoich ustawowych uprawnień,
- prokuratura,
- policja,
-jednostka  samorządu  terytorialnego  –  szczebel  gminny  we  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi.

                                               Strategia terapeutyczna

Cel:
Wspieranie ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej oraz w

przerwaniu cyklu przemocy, a także zapobieganie kolejnym aktom przemocy w rodzinie.

Realizacja:
1. Wzmocnienie ochrony ofiar przemocy przez:
- opracowywanie i realizację  programów ochrony ofiar przemocy z udziałem Policji, prokuratury,
kuratorów sądowych,
- opracowywanie i realizacja programów terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,
- zabezpieczenie odpowiednich warunków do przesłuchań dzieci (niebieskie pokoje) oraz w miarę
możliwości dorosłych – ofiar przemocy w rodzinie.

Podmioty realizujące strategie terapeutyczne:
- sądy w ramach swoich ustawowych uprawnień,
- policja,
- prokuratura,
-jednostki  samorządu  terytorialnego  –  szczebel  gminny  we  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi.

                                VII. Analiza SWOT zjawiska przemocy w rodzinie

Opracowana diagnoza problemu przemocy w rodzinie, a także potrzeby i oczekiwania zgłaszane
przez osoby działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie umożliwiły sporządzenie
analizy  SWOT,  która  określa  mocne  i  słabe  strony,  a  także  szanse  i  zagrożenia  systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Łoniów.

MOCNE STRONY  SŁABE STRONY

- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego - małe zainteresowanie programami korekcyjno-
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-  dobrze  przygotowana  kadra  instytucji
działających na rzecz rodziny
- znajomość środowiska
-  umiejętność  wykorzystania  istniejącego
potencjału  w  realizacji  zadań  z  zakresu
problematyki przemocy domowej

edukacyjnymi dla osób stosujących przemoc
-niepełna diagnoza potrzeb w zakresie problemu
przemocy domowej
-  brak  wyspecjalizowanych  specjalistów  do
pracy z rodziną 
- brak wypracowanych systemów wspomagania
działań profilaktycznych
-  brak  środków  finansowych  na  stworzenie
infrastruktury  socjalnej  dla  osób
doświadczających przemocy domowej

SZANSE ZAGROŻENIA

-  zmiany prawne umożliwiające skuteczniejsze
formy niesienia pomocy rodzinom zagrożonym
przemocą domową
- stale kształcąca się kadra służb działających na
rzecz rodzin

- bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu
własnych problemów
- ukrywanie przez rodzinie występowania aktów
przemocy, niechęć do współpracy
- brak gwarancji bezpieczeństwa osób 
doświadczających przemocy
-  poczucie  bezkarności  u  osób  stosujących
przemoc

                                               
                                             VIII. Założenia programu    

Głównym założeniem programu jest przyczynienie się do ograniczenia skali problemów i skutków
przemocy  domowej  oraz  stworzenie  kompleksowego  systemu  interwencji  i  wsparcia  dla  osób
zagrożonych przemocą w rodzinie.
Założenia programu realizowane będą w oparciu o działania ujęte w harmonogramie:

Lp. Działanie Termin realizacji

1.

Zapewnienie  kompleksowej  pomocy  rodzinom,  w  których
występuje  przemoc  z  uwzględnieniem  potrzeb  wszystkich
członków rodzin poprzez udzielanie pomocy i wsparcia osobom
doznającym przemocy w rodzinie  pozostającym w środowisku
zamieszkania.

W  latach 2016-2020

2. Wspieranie  inicjatyw  podmiotów  realizujących  działania  w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W  latach 2016-2020

3. Współpraca z OPS, placówkami służby zdrowia,oświaty, policji
oraz innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

W  latach 2016-2020

4.
Współpraca  z  realizatorami  programów  przeciwdziałania
przemocy w środowiskach szkolnych i rówieśniczych .

W  latach 2016-2020

5.

Podnoszenie  kompetencji  zawodowych  pracowników
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez
udział  w  spotkaniach  konferencjach,  warsztatach
ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W  latach 2016-2020
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IX.  Przewidywane  efekty  realizacji  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

1.  Zmiana  postaw  społeczeństwa  i  wzrost  wiedzy  i  wrażliwości  społecznej  wobec  zjawiska
przemocy w rodzinie.
2. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
3. Wzrost liczby placówek udzielających pomocy.
4. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie poprzez niwelowanie skutków przemocy.
5. Spadek liczby rodzin, w których interwencje Policji i innych służb zajmujących się przemocą w
rodzinie podejmowane są wielokrotnie.
6. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i usprawnienie systemu pomocy
rodzinom dotkniętym przemocą.
7. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy przeciwdziałania przemocy,
8.Zwiększenie  liczby  szkoleń  dla  przedstawicieli  różnych  grup  zawodowych  na  temat
diagnozowania sytuacji przemocy i podejmowania interwencji.
9.Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom  dotkniętym przemocą.

                                X. Monitoring i ewaluacja programu

Poprzez monitoring dokonywana będzie ewaluacja poszczególnych zadań  w celu sprawdzenia czy
działania ujęte w programie są realizowane.  Nadzór nad realizacją programu na bieżąco sprawował
będzie Wójt Gminy Łoniów oraz będą podejmowane działania zmierzające do osiągnięcia celów
wyznaczonych w programie.   Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu może zostać zlecona
niezależnemu podmiotowi gwarantującemu odpowiedni poziom profesjonalizmu. 

                                                XI. Finansowanie

Zakłada  się,  że  źródłem  finansowania  zadań  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie są środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Łoniów,  dotacji oraz ze
środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

Przewodniczący Rady Gminy

         Antoni Szpak
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Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak 

Uzasadnienie

Art.6 ust.1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, że zadania z zakresu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez organy administracji rządowej i jednostki
samorządu terytorialnego. W myśl przepisów w/w ustawy do zadań własnych gminy należy : - tworzenie
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie –
prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

Realizacja powyższych zadań prowadzona będzie w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łoniów , którego głównym celem będzie
zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu pomocy dla osób
zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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