Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Weber
dnia 30 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 87/XIV/2019
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Piątnica na lata 2020-2023"
Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz 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, 2019 r. poz. 730, 1818) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątnica na lata 2020- 2023", stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
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Załącznik do uchwały Nr 87/XIV/2019
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ
PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W GMINIE PIĄTNICA
NA LATA 2020 – 2023
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ROZDZIAŁ I. WSTĘP
Celem strategicznym Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar
przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy.
Program określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na: rozwój systemu
przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności
pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej, kształtowanie
świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, doskonalenie kadr zajmujących
się diagnozowaniem i pomocą osobom dotkniętym tym problemem oraz edukację i profilaktykę
mieszkańców gminy Piątnica.
Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Piątnica ma charakter długofalowy. Działania obejmują lata 2020-2023.
1.

PODSTAWY
PRAWNE
PRZECIWDZIAŁANIU
ZJAWISKU
PRZEMOCY
W RODZINIE
Podstawowym dokumentem regulującym działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1390). Definiuje ona pojęcie przemocy w rodzinie, określa zadania organów
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania
przemocy. Określa zasady postępowania wobec osób doznających przemocy oraz wobec jej
sprawców.
Ustawa określa zadania poszczególnych organów. Do zadań obowiązkowych 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 i
wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; tworzenie
zespołów interdyscyplinarnych.
Pozostałe akty prawne działające na rzecz ofiar i sprawców przemocy to:
1. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019.r. poz.506 ze zm.) ,
2. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. 2019, poz. 1507 ze zm.),
3. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
2277),
4. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomani dla Gminy Piątnica,
5. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ( Dz.MP
z 2014r. poz. 445).
2. WPROWADZENIE
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma na celu zwiększenie skuteczności
działań Gminy Piątnica polegających na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub
powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 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.
Na zjawisko przemocy w rodzinie można patrzeć z różnych punktów widzenia, przyjmując
perspektywę indywidualną, systemową lub społeczną. Perspektywa indywidualna,
to spojrzenie przez pryzmat osoby doświadczającej przemocy lub przez pryzmat sprawcy.
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Perspektywa systemowa to ukazanie możliwych form wsparcia dla osób uwikłanych
w przemoc oraz opis metod wsparcia.
Perspektywa społeczna zaś, to odbiór społeczny zjawiska przemocy w rodzinie, postawy członków
lokalnej społeczności wobec aktów przemocy. Przemoc jest zjawiskiem występującym
powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym i należy ją
zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych i szkodliwych społecznie.
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka: kształtuje osobowość, system
wartości, światopogląd, styl i sposób życia. Ogromną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu
rodziny odgrywają relacje pomiędzy rodzicami, które powinny być oparte na miłości, wzajemnym
szacunku i zrozumieniu. Jeśli występują zaburzenia w tej sferze, role wewnątrzrodzinne także
ulegają zaburzeniu, w konsekwencji następuje stopniowa dezorganizacja życia rodzinnego.
Rodzina nie jest w stanie wypełniać podstawowych funkcji, łamane są zasady, a postępowanie
poszczególnych jej członków staje się coraz bardziej destrukcyjne, niezgodne z normami
moralnymi, społecznymi i prawnymi. Przemoc domowa stanowi często zagrożenie dla zdrowia i
życia osób jej doznających. Jest źródłem lęku, rozpaczy, poczucia bezsilności. Przemoc domowa
może być skutkiem i przyczyną dysfunkcji w rodzinie.
Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje głęboko szkodliwe, ujawniające się
w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej.
Działa dysfunkcyjnie na wszystkie sfery życia rodziny.
Definicje i charakterystyka zjawiska przemocy
Mówiąc o zjawisku przemocy oraz o sposobach jej przeciwdziałania, a także pomocy ofiarom i
sprawcom, należy zdefiniować najważniejsze pojęcia związanych z tym zagadnieniem. Definicja
najczęściej stosowana określa przemoc domową jako: działanie lub zaniechanie dokonywane w
ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym, z wykorzystaniem istniejącej
lub stworzonej przez okoliczności przewagi siły lub
władzy, godzące w ich prawa lub dobra osobiste.
Przemoc w rodzinie w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to: jednorazowe
lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób
najbliższych, 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.
Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko
marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych
statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem
społeczny.
Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym
psychikę. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc
psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem
jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.
PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:
1. Jest intencjonalna. Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
2. Siły są nierównomierne. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest
słabsza a sprawca silniejszy.
3. Narusza prawa i dobra człowieka. Sprawca wykorzystując przewagę siły narusza
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podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
4. Powoduje cierpienie i ból. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.
Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
3. ADRESACI PROGRAMU
Program adresowany jest do rodzin i osób, które ze względu na przemoc w rodzinie wymagają
wsparcia społecznego, sprawców przemocy w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie,
przedstawicieli instytucji, organizacji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji
przemocy w rodzinie, społeczności lokalnej.
4. MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU
Obszar Gminy Piątnica.
5. REALIZATORZY PROGRAMU I CZAS REALIZACJI
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Piątnica na lata 2020 - 2023 będzie realizowany przez instytucje
zobligowane do działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Zespół
Interdyscyplinarny w Piątnicy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy, Komendę Miejską Policji
w Łomży i Posterunek Policji w Piątnicy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Piątnicy, placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówki nauczania i
wychowywania z terenu Gminy Piątnica, Wojewódzki Szpital w Łomży, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łomży, Sąd Rejonowy w Łomży oraz organizacje pozarządowe.
ROZDZIAŁ II. CZĘŚĆ PROGRAMOWA
1. OPIS PROBLEMU
Skala problemu przemocy w rodzinie
Jedną z kluczowych instytucji świadczących pomoc dla rodzin z problemem przemocy w
rodzinie na terenie Gminy Piątnica jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy
( dalej: Ośrodek), oraz funkcjonujący w jego ramach Zespół Interdyscyplinarny w Piątnicy
( dalej: Zespół). W pracy na rzecz rodzin doświadczających przemocy w rodzinie pracownicy
Ośrodka współpracują z instytucjami i służbami takimi jak: policja, sąd, oświata.
Jak wynika z danych liczbowych Zespołu Interdyscyplinarnego w Piątnicy wpłynęło
w 2018 roku 33 Niebieskie Karty, w 2017 roku wpłynęło 44 Niebieskich Kart, natomiast 2016 roku
wpłynęło 35 Niebieskich Kart.

Na podstawie wykonanej diagnozy stwierdzić można, iż w Gminie Piątnica konieczna jest
realizacja następujących działań, tj.:
1.Zróżnicowane działania profilaktyczne o charakterze długofalowym. Skierowane do różnych
grup wiekowych.
2. Edukowanie mieszkańców poprzez rożnego rodzaju akcje: kolportaż ulotek, plakatów.
3. Informowanie o możliwych formach poszukiwania pomocy oraz funkcjonujących w tym
zakresie instytucji.
4. Rozwijanie kompetencji i umiejętności kadry pracującej w zakresie nowoczesnych form pomocy
i pracy z rodzinami borykającymi się z problemem przemocy. Profesjonalna pomoc pomoże
zmniejszyć skutki związane z występowaniem przemocy w rodzinie na poziomie rodziny, jak i
społeczności lokalnej.
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5. Objęcie specjalistycznym wsparciem rodzin borykających się z problemem alkoholowym, częstą
przyczyną występowania przemocy domowej.
6. Organizowanie warsztatów dla rodzin z problemem alkoholowym, podczas których mogliby
uzyskać wsparcie i wzmacniać swój autorytet wychowawczy pod okiem psychologów.
Przeprowadzenie lokalnej kampanii uwrażliwiającej na szkodliwość alkoholu oraz zachęcającą
do ograniczenia jego nadmiernego spożywania.
7. Warsztaty psychoedukacyjne związane z poprawą relacji między uczniami, a także
przeprowadzenie spotkań dydaktycznych zwiększających świadomość występowania problemu
oraz możliwych sposobów poszukiwania pomocy na terenie szkoły.
2. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Piątnica na lata 2020-2023 jest dokumentem opracowanym na podstawie
wytycznych Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Głównym założeniem
jest kompleksowość i interdyscyplinarność działań ujętych w ramy sprawnie funkcjonującego
systemu ukierunkowanego na wsparcie i ochronę osób doświadczających przemocy, edukację i
pomoc w korygowaniu zachowań sprawców; edukację kadr instytucji zaangażowanych w
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz szeroko ujętą edukację społeczeństwa.
Podstawą działań systemowych są następujące:
1) przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu,
2) najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary i zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest
zazwyczaj nieskuteczna,
3) za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca,
4) zrozumiałe są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach ofiary przemocy, bowiem,
jest to jeden z objawów doznawanych urazów oraz konsekwencja bycia ofiarą przemocy
domowej.
Przemoc w rodzinie należy rozpatrywać z wielopłaszczyznowo, w szczególności biorąc pod
uwagę poszczególne sfery życia człowieka: psychologiczną, prawną, ekonomiczną, społeczną i
moralną. Z tego względu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga kompleksowego
podejścia, a przede wszystkim efektywnych działań systemowych, z zaangażowaniem wszystkich
podmiotów zajmujących się bezpośrednio czy też pośrednio tym problemem.
Pojedyncza instytucja nie jest sama w stanie skutecznie rozwiązywać problemu przemocy w
rodzinie. Nieodzowna jest ścisła współpraca, przepływ informacji, określenie wspólnego celu,
przewidywanie skutków oraz monitorowanie efektów. Współpraca jest podstawą skuteczności w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Aby skutecznie przeciwdziałać przemocy domowej niezbędna jest kompleksowość
podejmowanych działań. Efektywność zapewni długofalowy system edukacji skierowany zarówno
do grup zawodowych udzielających wsparcia, podejmujących interwencje i mających kontakt z
osobami doświadczającymi przemocy jak również edukacja społeczna, a także zmianę obyczajów
i postaw sprzyjających i usprawiedliwiających przemoc w rodzinie.
Wzrost świadomości społecznej przyczyni się do zapobiegania przemocy, umożliwi szybsze
reagowanie a także spowoduje, że sprawcy przemocy będą odczuwać brak akceptacji dla swoich
działań, co znacznie zwiększy skuteczność w jej zapobieganiu oraz łagodzeniu jej następstw.

3. KIERUNKI I CELE PROGRAMU
CELE:
1.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie
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dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. Zmniejszanie negatywnych następstw dla
ofiar przemocy w rodzinie.
2.Podniesienie świadomości społecznej i promocja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w Gminie Piątnica.
3.Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy.
Program zakłada następujące kierunki działań:
1.Dążenia do opracowania pełnej diagnozy zjawiska przemocy na terenie Gminy Piątnica przez
Zespół Interdyscyplinarny w Piątnicy poprzez analizę sprawozdań z instytucji świadczących
pomoc w zakresie przemocy w rodzinie.
2.Budowanie systemu wsparcia dla osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie.
3.Kształtowanie właściwych postaw w społeczności lokalnej wolnych od przemocy: działania
edukacyjne, działania profilaktyczne, działania informacyjne.
4.Profesjonalizacja kadr związanych z pracą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. BENEFICJENCI PROGRAMU
Wszelkie cele i działania zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego programu mają
służyć poprawie sytuacji rodzin doznających przemocy, jak i ochronie rodzin zagrożonych
przemocą.
Aby efektywnie zapobiegać problemowi przemocy w rodzinie i zwalczać negatywne zachowania,
w tym zakresie, konieczne jest stworzenie spójnego i kompleksowego sytemu pomocy osobom
uwikłanym w przemoc, opartego o aktywizację i rozwój zasobów lokalnych, zwłaszcza dostępnych
form pomocy oraz dostęp do specjalistów.
Program kierowany jest do ofiar przemocy w rodzinie, sprawców przemocy w rodzinie, świadków
przemocy w rodzinie, przedstawicieli instytucji, organizacji i służb zobowiązanych do udzielania
pomocy w sytuacji przemocy, społeczności lokalnej.
5. CEL GŁÓWNY PROGRAMU
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie
dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy.
6. CELE STRATEGICZNE, ADRESACI, CELE OPERACYJNE, DZIAŁANIA,
REALIZATORZY, WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU, TERMIN REALIZACJI
DZIAŁAŃ
Cel strategiczny. 1. Skuteczne i efektywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez
wzmacnianie rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Adresaci: osoby uwikłane w sytuację przemocy w rodzinie (ofiary, sprawcy, świadkowie),
przedstawiciele instytucji biorących udział w przeciwdziałaniu przemocy, społeczeństwo
Cel operacyjny 1.1. Rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działania do celu operacyjnego 1.1.
1.1.1. Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny w Piątnicy zintegrowanych działań
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
1.1.2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku.
1.1.3. Upowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w
środowisku lokalnym.
1.1.4. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Termin realizacji działań celu operacyjnego nr 1.1.
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Zadanie stałe, realizowane corocznie.
Cel operacyjny 1.2. Współpraca międzyresortowa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działania do celu operacyjnego 1.2.
1.2.1. Współpraca między instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
i zapobieganie jego skutkom,
1.2.3. Wspólne szkolenia, konferencje, forum w celu wymiany doświadczeń.
1.2.4.Wymiana doświadczeń, współpraca z organizacjami pozarządowymi z obszaru
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Termin realizacji działań celu operacyjnego nr 1.2.
Zadanie realizowane corocznie.
Cel operacyjny 1.3. Diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy na terenie gminy Piątnica.
Działania do celu operacyjnego 1.3.
1.3.1. Prowadzenie statystyk w zakresie zjawiska przemocy przez wszystkie instytucje zgodnie z
wymaganiami resortowymi oraz w sposób ustalony przez Zespół Interdyscyplinarny w Piątnicy.
1.3.2. Zbieranie danych statystycznych z instytucji działających w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w gminie Piątnica przez Zespół Interdyscyplinarny w Piątnicy w celu
diagnozowania skali zjawiska i monitorowania zmian.
Termin realizacji działań celu operacyjnego nr 1.3.
Zadanie realizowane corocznie – stale.
Realizatorzy celu strategicznego 1. Zespół Interdyscyplinarny w Piątnicy, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Piątnicy, Komenda Miejska Policji w Łomży, Posterunek Policji w Piątnicy, Sąd
Rejonowy w Łomży, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy,
placówki ochrony zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze oraz organizacje pozarządowe.
Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 1.:
- liczba spotkań zespołu- 4,
- liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty- 33,
- liczba grup roboczych- 165.
Termin realizacji zadań celu strategicznego nr 1.
Zadanie stałe, realizowane corocznie.
Cel strategiczny 2. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków przemocy w
rodzinie.
Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie przemocy.
Cel operacyjny 2. 1. Udzielanie profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i
świadkom przemocy;
Działania do celu operacyjnego 2.1.
2.1.1. Poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne.
2.1.2. Praca socjalna.
2.1.3. Interwencja kryzysowa.
2.1.4. Realizacja procedury „Niebieskiej Karty”.
2.1.5. Program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy domowej.
Termin realizacji działań celu operacyjnego nr 2.1.
Zadanie stałe, realizowane corocznie.
Cel operacyjny 2.2. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą,
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Działania do celu operacyjnego 2.2.
2.2.1. Udzielanie bezpiecznego schronienia osobom dorosłym lub/i rodzinom dotkniętym
przemocą.
2.2.2. Pomoc socjalna osobom dotkniętym przemocą.
Termin realizacji działań celu operacyjnego nr 2.2:
Zadanie stałe, realizowane corocznie.
Realizatorzy celu strategicznego 2.: Zespół Interdyscyplinarny w Piątnicy, Sąd Rejonowy w
Łomży- kuratorzy sądowi, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy, Komenda Miejska Policji w
Łomży, Posterunek Policji w Piątnicy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Piątnicy, placówki ochrony zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze, oraz
organizacje pozarządowe.
Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 2.:
- liczba porad udzielonych osobom dotkniętym przemocą- 33,
- liczba osób objętych poradnictwem oraz pomocą i wsparciem- 66,
- liczba interwencji kryzysowych- 33,
- liczba osób dorosłych lub rodzin, którym udzielono bezpiecznego schronienia- 4,
- liczba dzieci, którym udzielono bezpiecznego schronienia- 2,
- liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty- 33.
Termin realizacji zadań celu strategicznego nr 2.
Zadanie stałe, realizowane corocznie.
Cel strategiczny 3. Edukacja społeczna i promocja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w gminie Piątnica.
Adresaci: dzieci i młodzież, osoby dorosłe, społeczność lokalna.
Cel operacyjny 3.1.Upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych.
Działania do celu operacyjnego 3.1.
3.1.1. Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszur, ulotek, plakatów itp.) dotyczących
zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności.
3.1.2. Dostarczenie informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy
w rodzinie – wydanie i rozpowszechnianie informatorów.
3.1.3. Umieszczenie informacji na stronach internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piątnicy i Urzędu Gminy Piątnica, Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, Szkoły Podstawowe w
Gminie Piątnica, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Piątnicy i Publiczne Gimnazjum w Piątnicy.
Termin realizacji działań celu operacyjnego nr 3.1.
Zadanie realizowane corocznie.
Cel operacyjny 3.2. Zmiana postaw, przekonań i zachowań mieszkańców gminy Piątnica wobec
zjawiska przemocy.
Działania do celu operacyjnego 3.2.
3.2.1. Udział w kampaniach społecznych, które obalają mity i stereotypy na temat przemocy
domowej.
3.2.2. Opracowanie i realizacja zajęć psychoedukacyjnych z zakresu umiejętności społecznych.
3.2.3. Opracowanie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
przemocy.
Termin realizacji działań celu operacyjnego nr 3.2.
Zadanie realizowane corocznie.
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Cel operacyjny 3. 3. Promowanie wartości rodzinnych i wychowania bez przemocy.
Działania do celu operacyjnego 3.3.
3.3.1. Prowadzenie w placówkach oświatowych programów profilaktycznych, uświadamiających
zagrożenia płynące z przemocy.
3.3.2. Prowadzenie programów i warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców.
3.3.3. Realizacja zajęć profilaktycznych przez Zespół Interdyscyplinarny, mających na celu
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (pogadanki, konkursy).
Termin realizacji działań celu operacyjnego nr 3.3.
Zadanie stałe, realizowane corocznie.
Realizatorzy celu strategicznego 3.: Zespół Interdyscyplinarny w Piątnicy, Sąd Rejonowy w
Łomży- kuratorzy sądowi, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy, Komenda Miejska Policji w
Łomży, Posterunek Policji w Piątnicy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Piątnicy, placówki ochrony zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze, oraz
organizacje pozarządowe.
Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 3.:
- liczba rozkolportowanych ulotek i broszur, nakład informatorów- 300 sztuk,
- liczba kampanii społecznych i zajęć profilaktycznych z zakresu przemocy prowadzonych na
terenie szkół w Gminie Piątnica – 7.
Termin realizacji zadań celu strategicznego nr 3.
Zadanie ciągłe, realizowane.
Cel strategiczny 4. Podnoszenie i doskonalenie umiejętności kadry, rozwijanie współpracy
interdyscyplinarnej.
Adresaci: wszystkie instytucje, organizacje, służby i środowiska tworzące system.
Cel operacyjny 4.1. Systematyczne szkolenia wszystkich przedstawicieli służb podejmujących
działania na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc, w tym szkolenia z zakresu diagnozowania
przemocy w rodzinie, realizacji procedury Niebieskie Karty i prowadzenia Interwencji
Kryzysowej.
Działania do celu operacyjnego 4.1.
4.1.1. Szkolenia resortowe.
4.1.2. Szkolenia interdyscyplinarne z zakresu przeciwdziałania przemocy.
4.1.3. Organizowanie interdyscyplinarnych szkoleń w celu podniesienia umiejętności pracy
z osobami dotkniętymi problemem przemocy oraz skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem.
Termin realizacji działań celu operacyjnego nr 4.1.
Zadanie coroczne.
Realizatorzy celu strategicznego 4.: Zespół Interdyscyplinarny w Piątnicy, Sąd Rejonowy w
Łomży- kuratorzy sądowi, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy, Komenda Miejska Policji w
Łomży, Posterunek Policji w Piątnicy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Piątnicy, placówki ochrony zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze, oraz
organizacje pozarządowe.
Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 4.:
- liczba szkoleń dotyczących przemocy w rodzinie- 1 szkolenia,
- liczba uczestników szkoleń- 5 osób,
Termin realizacji zadań celu strategicznego nr 4.
Zadanie stałe.
Cel strategiczny 5. Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.
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Adresaci: sprawcy przemocy.
Cel operacyjny 5.1. Działania korekcyjno – edukacyjne.
Działania do celu operacyjnego 5.1.
5.1.1. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne, zajęcia korekcyjno edukacyjne w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem – indywidualne
i grupowe.
Realizatorzy celu strategicznego 5.: Zespół Interdyscyplinarny w Piątnicy, Sąd Rejonowy w
Łomży- kuratorzy sądowi, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy, Komenda Miejska Policji w
Łomży, Posterunek Policji w Piątnicy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Piątnicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 5.:
- liczba udzielonych informacji osobom podejrzanym, że stosują przemoc na temat programów
korekcyjno-edukacyjnych - 33
- liczba przeprowadzonych rozmów z osobami nadużywającymi alkohol, stosującymi przemoc w
rodzinie-25.
Termin realizacji działania celu strategicznego nr 5.
Zadanie realizowane corocznie.
ROZDZIAŁ III. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA
1. ZASOBY INSTYTUCJONALNE
Zespół Interdyscyplinarny w Piątnicy łączy sieć instytucji zajmujących się bezpośrednio
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Piątnica:
· Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy,
· Komenda Miejska Policji w Łomży,
· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy,
· Placówki oświatowo-wychowawcze w gminie Piątnica,
· Wojewódzki Szpital w Łomży,
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
· Sąd Rejonowy w Łomży – kuratorzy zawodowi i społeczni,
· Organizacje pozarządowe,
· parafie,
· inne zainteresowane instytucje.
Przedstawione ww. podmioty wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Piątnicy
powołanego Zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Piątnica z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie
powołania zespołu interdyscyplinarnego, zmienionego Zarządzeniem Nr 21.2012 Wójta Gminy
Piątnica z dnia 22 sierpnia 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 33.2013 Wójta Gminy Piątnica z
dnia 1 sierpnia 2013 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 24.2014 Wójta Gminy Piątnica z dnia 4
czerwca 2014 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 40.2014 Wójta Gminy Piątnica z dnia 17 września
2014 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 79.2015 Wójta Gminy Piątnica z dnia 26 listopada 2015 r.,
zmienionego Zarządzeniem Nr 21.2016 Wójta Gminy Piątnica z dnia 9 marca 2016 r., zmienionego
Zarządzeniem Nr 69.2016Wójta Gminy Piątnica z dnia 18 listopada 2016 r., zmienionego
Zarządzeniem Nr 24.2017 Wójta Gminy Piątnica
z dnia 7 marca 2017r. w sprawie zmiany
w składzie osobowym zespołu interdyscyplinarnego.
2. POTRZEBY W SFERZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
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1) Prowadzenie systemu informacji i edukacji w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
2) Stałe doskonalenie zasobów kadrowych; wypracowanie i wprowadzenie procedur
oraz monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie.
3) Wprowadzenie spójnego systemu współpracy i koordynacji pomiędzy podmiotami działającymi
na rzecz rodzin dotkniętych przemocą domową.
4) Stałe monitorowanie, ewaluowanie oraz inicjowanie wprowadzania koniecznych zmian w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, edukacja społeczna.
5) Ośrodki Wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.
3.

MONITOROWANIE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ
REALIZACJĘ PROGRAMU

I

ŚRODKI

FINANSOWE

NA

MONITOROWANIE
Monitorowanie realizacji programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów
zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdania z realizacji Programu podmioty składają do dnia
30 marca każdego roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy do dnia 30 kwietnia każdego roku przedkłada Wójtowi
Gminy Piątnica sprawozdanie z realizacji Programu.
FINANSOWANIE PROGRAMU
Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Piątnica, dotacji oraz środków
pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
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