
UCHWAŁA NR XXXVIII/231/2018
RADY GMINY CISEK

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek na lata 2018-2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz. 1432) 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) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje 
:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Cisek na lata 2018-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy w Cisku z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/231/2018

Rady Gminy Cisek

z dnia 1 października 2018 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
i OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

W GMINIE CISEK NA LATA 2018-2020

I. Wstęp

Zadania  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób 
dotkniętych przemocą oraz wobec osób stosujących przemoc normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( j.t Dz. U. z 2015r., poz. 1390). Do zadań własnych samorządu 
wskazanych w ustawie należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Ustawa zalicza do tego systemu opracowanie i realizację gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie 
poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie osobom 
dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 
W ramach poradnictwa gmina ma za zadanie prowadzić działania edukacyjne służące wzmocnieniu 
kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. W/w rozszerzony zakres zadań 
gmina realizuje od 1 sierpnia 2010r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2010r. 
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Preambuła znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyraźnie podkreśla, że 
przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz 
poszanowania godności osobistej.

Dom rodzinny, choć kojarzy nam się z ciepłem, miłością i bezpieczeństwem niestety często bywa 
miejscem, w którym rodzi się cierpienie, ból i lęk oraz dochodzi do tragedii. Przemoc we współczesnym 
świecie jest zjawiskiem coraz bardziej widocznym i narastającym, często współistniejącym 
z uzależnieniami członków rodziny. W rozumieniu ustawy, przemocą w rodzinie jest- jednorazowe albo 
powtarzające się umyśle działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób 
najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności 
narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność osobistą, 
nietykalność cielesną, wolność, w tym także seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 
psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Przemoc 
dotyka zwykle osoby najsłabsze dzieci, kobiety a także osoby starsze i niepełnosprawne. Przemoc 
w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

- jest intencjonalna – zamierzone działanie człowieka, ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie sobie 
ofiary,

- siły są nierówne – jedna strona ma przewagę nad drugą – ofiara słabsza – sprawca silniejszy,

- narusza prawa i dobra osobiste, tzn. wykorzystuje przewagę siły i narusza podstawowe prawa ofiary do 
nietykalności fizycznej, godności, szacunku,

- powoduje cierpienia i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.

Niniejszy program został opracowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku. Zawiera 
diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Cisek, na podstawie której określone zostały cele 
Programu. Zawarto w nim również zasady monitoringu i ewaluacji zaplanowanych przedsięwzięć 
w oparciu o wskaźniki oceny.

II. Podstawy prawne

Podstawą prawną uchwalenia Programu jest art. 6 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( j.t Dz. U. z 2015r., poz. 1390).

Konieczność podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika również z ustawy  
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1508 ze zm.) oraz ustawy  z dnia 
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26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. 
z 2016r., poz. 487).

Program skorelowany jest z:

- Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy na lata 2014-2020 ustanowionym Uchwałą nr 76 Rady 
Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r.

- Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020,

- Gminnym Programem Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2018-2020,

- Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018.

III. Krótka charakterystyka Gminy Cisek

Gmina Cisek jest gminą wiejską usytuowaną w południowo-wschodniej części województwa 
opolskiego. Jest jedną z 6 gmin powiatu kędzierzyńsko – kozielskim, oddalonym 20 km od Kędzierzyna 
– Koźla oraz 60 km od miasta wojewódzkiego . 

Gmina zajmuje powierzchnię 70,89 km 2, co stanowi 11,34% powierzchni powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego   oraz  0,83 % ogólnej powierzchni województwa opolskiego.

Powierzchnia użytków rolnych wynosi  62,4435 km2, co obejmuje 87,9% całej  powierzchni gminy. 
Natomiast użytki leśne zajmują obszar 0,7089 km2, które stanowią 1% całej powierzchni gminy. Od 
strony wschodniej gmina przylega do rzeki Odry oraz posiada dwa wodne wyrobiska Kiszka 
o powierzchni 3, 74 ha i Kobylice - 23 ha.

W skład gminy wchodzi 14 sołectw : Błażejowice, Cisek, Dzielnica, Kobylice, Landzmierz, Łany, 
Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn, Podlesie, Przewóz, Roszowice, Roszowicki Las, Steblów i Sukowice.

Siedzibą gminy jest jedna z najstarszych miejscowości gminy wieś Cisek, która istnieje od 1239 roku. 
Jest ona także największą wsią w Gminie Cisek pod względem zajmowanego obszaru, a także 
infrastruktury technicznej oraz liczby ludności.

Ze względu na położenie geograficzne Gmina Cisek ma mało zróżnicowany sektor przemysłu. 
Gospodarka Gminy Cisek przede wszystkim związana jest bezpośrednio z sektorem rolniczym i usługami 
świadczonymi na jego rzecz.

Sytuacja demograficzna jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na kształtowanie 
polityki społecznej wśród ludności. Demografię w Gminie Cisek przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1.  Liczba ludności oraz liczba osób bezrobotnych w gminie.

Rok 2015 2016 2017
Liczba ludności 5565 5532 5504
Liczba osób 
bezrobotnych

176 148 141

Źródło: UG Cisek, PUP Kędzierzyn-Koźle.

Analizując szczegółowo powyższe dane począwszy od 2015 roku jest widoczny spadek wśród liczby 
ludności. W 2016 roku w Gminie Cisek żyło 33 osoby mniej niż w 2015, natomiast  między rokiem 
2017 a 2016 różnica wynosiła 28 osób. Na tendencję spadkową ma wpływ wiele czynników, między 
innymi: spadek liczby urodzeń, umieralność oraz migracja.

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu wynika, że bezrobocie w Gminie Cisek ma 
tendencję malejącą. W 2015r. statut osoby bezrobotnej posiadało 176 osób, w 2016r. o 28 osób mniej, 
natomiast w 2017r. w stosunku do roku poprzedniego o 7 osób bezrobotnych mniej.

IV. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Cisek

Skala zjawiska przemocy w rodzinie jest niezwykle trudna do oszacowania. Zjawisko 
przemocy nadal bardzo często traktowane jest jako temat „tabu” i zamykane jest w czterech ścianach. 
Składa się na to wiele przyczyn, główna przyczyna to opór osób dotkniętych przemocą przed 
wyjawieniem sytuacji na zewnątrz ze względu na obawy przed reakcją najbliższego otoczenia, 
zachowaniem sprawcy, rozpadem związku itp.
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Niemniej w tym rozdziale podjęto próbę przedstawienia zjawiska przemocy na terenie Gminy 
Cisek w oparciu o dane uzyskane ze sprawozdań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek, Komisariatu  Policji w Kędzierzynie- Koźlu oraz Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku.

Tabela nr 2.   Przemoc na terenie gminy Cisek

Gmina Cisek
Wyszczególnienie 2015 2016 2017
Liczba interwencji domowych- ogółem 33 56 56
Liczba interwencji w ramach procedury „Niebieska Karta” 27 11 7

Źródło: KPP Kędzierzyn- Koźle

Dane Komisariatu Policji w Kędzierzynie- Koźlu wskazuję, że liczba interwencji domowych w Gminie 
Cisek w 2016r. w stosunku do roku 2015r. wzrosła, natomiast latach 2016 i 2017 kształtowała się na tym 
samym poziomie. Liczba interwencji związanych z procedurą „Niebieska Karta”  na przestrzeni trzech lat 
ma tendencję spadkową.

Tabela nr 3. Liczba formularzy „Niebieska Karta- A” przekazanych do Zespołu 
Interdyscyplinarnego przez poszczególne instytucje

Wyszczególnienie 2015r. 2016r. 2017r.
Liczba formularzy „Niebieska Karta” przekazanych do 
Zespołu Interdyscyplinarnego - ogółem

8 17 9

W tym sporządzonych przez:
- Policję
- pomoc społeczną
- służbę zdrowia
- oświatę
- GKRPA

6
2
0
0
0

13
4
0
0
0

5
4
0
0
0

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Cisek

Tabela nr 3 obrazuje ilość sporządzonych formularzy „Niebieska Karta- A” w rodzinach z terenu gminy 
Cisek. Z powyższych danych wynika, że procedurę interwencji wobec przemocy w rodzinie poprzez 
sporządzenie formularza „Niebieska Karta- A” wszczyna głównie policja i ośrodek pomocy społecznej. 
Z przedstawionych danych wynika, że w 2016r. zwiększyła się o 9 liczba złożonych „Niebieskich Kart-A’ 
w stosunku do roku 2015r. , natomiast w 2017r. odnotowano spadek liczby założonych „Niebieskich Kart-
A”.

Tabela nr 4.  Liczba powołanych grup roboczych do pracy z rodzinami oraz liczba posiedzeń grup 
roboczych.

Wyszczególnienie 2015r. 2016r. 2017r.
Liczba powołanych grup roboczych 8 13 9
Liczba posiedzeń grup roboczych 15 34 15

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Cisek

Zespół Interdyscyplinarny zgodnie z art. 9a ust.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych 
z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W Gminie Cisek grupa 
robocza tworzona jest dla każdej rodziny, w której występuje zjawisko przemocy. Dane w powyższym 
zakresie zawiera tabela nr 4.

Tabela nr 5. Charakterystyka osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Wyszczególnienie 2015r. 2016r. 2017r.
Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie-ogółem 8 13 10
W tym:
- kobiety
- mężczyźni,
- dzieci

8
0
0

11
2
0

6
2
2
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Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Cisek

Z danych zawartych w tabeli nr 5 wynika, że na terenie Gminy Cisek osobami doświadczającymi 
przemocy są głównie kobiety. W 2015r. wszystkie  osoby dotknięte przemocą to kobiety. W 2016r. kobiety 
stanowią 85% osób dotkniętych przemocą, 15% osób dotkniętych przemocą to mężczyźni. Jednak zdarzają 
się przypadki przemocy wobec dzieci w 2017r. stanowiły 20% wszystkich osób dotkniętych przemocą.

Tabela nr 6. Charakterystyka osób stosujących przemoc w rodzinie

Wyszczególnienie 2015r. 2016r. 2017r.
Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że 
stosują przemoc w rodzinie - ogółem

8 13 10

W tym:
- mężczyźni,
- kobiety,
- nieletni

8
0
0

11
2
0

8
2
0

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Cisek

Z danych zawartych w tabeli nr 6 wynika, że na terenie gminy Cisek sprawcami przemocy są przede 
wszystkim mężczyźni.

Tabela nr 7. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 
z problemem alkoholowym.

Wyszczególnienie 2015r. 2016r. 2017r.
Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że 
stosują przemoc w rodzinie  pod wpływem alkoholu/ 
z problemem alkoholowym- ogółem

6 8 5

W tym:
- mężczyźni,
- kobiety,
- nieletni

6
0
0

8
0
0

4
1
0

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Cisek

Z danych zawartych w tabeli nr 7 wynika, że średnio w 60% przypadków osoby, co do których istnieje 
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie mają problem alkoholowy.

Tabela nr 8.  Działania wobec sprawców przemocy.

Wyszczególnienie 2015r. 2016r. 2017r.
Sprawcy w stosunku do których działania prowadziła 
GKRPA celem diagnozy i leczenia odwykowego
Sprawcy skierowani do organów ścigania
Sprawcy skierowani do udziału w programach 
korekcyjno- edukacyjnych
Sprawcy, którzy podjęci współpracę z grupą roboczą
Sprawcy, którzy  nie podjęci współpracy z grupą roboczą

4

6

5
5
3

4

8

8
8
4

4

5

6
6
4

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Cisek

Tabela nr 9.  Liczba rodzin, w których została zakończona procedura „Niebieskiej Karty”.

Wyszczególnienie 2015r. 2016r. 2017r.
Liczba rodzin, w których została zakończona procedura 
„Niebieskiej Karty”- ogółem

8 8 3

W tym z powodu:
- ustania przemocy, zrealizowania plany pomocy 
i istnienia przypuszczenia, iż zjawisko przemocy 
w rodzinie nie będzie występowało
- braku zasadności podejmowanych działań

5

3

5

3

2

1

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Cisek
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Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 
„Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” zakończenie procedury  w Gminie Cisek 
następuje częściej z powodu ustania przemocy, zrealizowania plany pomocy i istnienia przypuszczenia, iż 
zjawisko przemocy w rodzinie nie będzie występowało niż z powodu braku zasadności podejmowanych 
działań.

Mimo że dane liczbowe świadczą o niewielkim rozmiarze występowania zjawiska na terenie Gminy 
Cisek, to z doświadczenia pracowników pomocy i organizacji zajmujących się przemocą wynika, że 
statystyki nie odzwierciedlają wielkości zjawiska przemocy. Często agresja ze strony bliskich osób jest 
tajemnicą ukrywaną przed rodziną. Nadal widoczna jest niechęć ofiar przemocy do uruchamiania procedury 
„Niebieska Karta”. Stąd wynika konieczność dalszego prowadzenia kampanii profilaktyczno- 
informacyjnych uświadamiających społeczeństwu zagrożenia wynikające z nierozwiązanych problemów 
rodziny, w której dochodzi do przemocy.

V.   Ocena zasobów Gminy Cisek w zakresie realizacji Programu

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozszerza krąg osób zajmujących się problematyką 
przemocy. W Gminie Cisek pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udziela: Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Cisku, Komisariat Policji w Kędzierzynie-Koźlu, Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie- 
Koźlu, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie- Koźlu, 
Zespół Kuratorski Służby Sądowej, placówki oświatowe i służba zdrowia. Ponadto Urząd Gminy w Cisku 
realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, 
w tym koordynuje realizację programów z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania alkoholizmowi 
i narkomanii, zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez inicjowanie i współpracę przy realizowaniu 
programów profilaktyki ochrony zdrowia dla mieszkańców, oraz podejmuje współpracę z organizacjami 
pozarządowymi.

Zespół Interdyscyplinarny  do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek został 
powołany 21 lutego 2011r. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy realizacja działań określonych 
w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, integrowanie i koordynowanie działań 
podmiotów wchodzących w skład zespołu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 
przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w przypadku przemocy domowej 
i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie, rozpowszechnianie informacji 
o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, zapewnienie 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie specjalistycznego poradnictwa oraz miejsc w ośrodkach 
wsparcia i interwencji kryzysowej. Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpływają zawiadomienia dotyczące 
podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Stosownie do zapisów art. 9a ust. 9 ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługę organizacyjną i techniczną zespołu zapewnia Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku. Członkowie Zespołu i grup roboczych spotykają się na 
spotkaniach grup roboczych w trybie interwencyjnym celem niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach 
kryzysowych.

Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cisku w ramach swoich 
zadań podejmuje czynności zmierzające do podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną od alkoholu, 
w tym sprawców przemocy. Przeprowadza rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu 
dotyczące podjęcia przez nie leczenia odwykowego, kieruje na badania przez biegłych w celu wydania 
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz w razie potrzeby występuje z wnioskiem do sądu 
o zastosowanie wobec uzależnionego, w tym sprawcy przemocy obowiązku poddania się leczeniu 
w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego. Motywuje członków rodzin osób 
uzależnionych do podjęcia terapii dla osób współuzależnionych, wskazuje gdzie osoby uzależnione 
i współuzależnione mogą otrzymać pomoc terapeutyczną, psychologiczną lub prawną.

Placówki oświatowe poprzez działalność psychologa, pedagoga szkolnego, wychowawców oraz 
nauczycieli udzielają pomocy dzieciom i młodzieży będących świadkami lub ofiarami przemocy 
w rodzinie i szkole, jak również ich rodzicom.

Istnieją jednak nadal problemy w zakresie przeciwdziałania przemocy w gminie i w pomocy ofiarom. 
Problemy diagnozowane są na podstawie rozmów z ofiarami przemocy oraz z obserwacji i analiz 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Do najważniejszych problemów należą:
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- brak psychologa, który uczestniczyłby w pracach grup roboczych w godzinach pracy GOPS;

- brak bazy lokalowej na terenie Gminy, aby w sposób interwencyjny oddzielić ofiarę od sprawcy (gmina 
ma możliwość umieszczenia ofiary przemocy domowej wraz z dziećmi w ośrodkach interwencji 
kryzysowej w Kędzierzynie – Koźlu);

- długi okres rozstrzygania spraw w Sądzie;

- niski poziom świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie i jej konsekwencji, wynikająca 
bierność i tolerancja społeczna dla tego zjawiska oraz nadal funkcjonujące stereotypy na temat przemocy;

- niski poziom wiedzy społecznej na temat istniejącego zaplecza i możliwości uzyskania pomocy. 
Koncentracja na przemocy pomiędzy dorosłymi, a niedostateczne zauważanie przemocy wobec dzieci 
oraz osób starszych i niepełnosprawnych;

- niedostateczna wiedza o wzajemnych kompetencjach, możliwościach, obowiązkach i zapleczu instytucji 
„pomagających”. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych zbyt mało uczestniczą 
w szkoleniach dotyczących przemocy i pomocy ofiarom, przez co często pozostają bezradni w trudnych 
przypadkach jakie występują wśród naszych rodzin.

VI.   Założenia  i cele Programu

W oparciu o własne dane statystyczne z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy 
oraz na podstawie analiz dokonywanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych 
i samych osób dotkniętych tym problemem, opracowany został Gminny Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie  w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy, oddziaływania na sprawców 
przemocy oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie 
jest oparty na następujących założeniach:

1. edukacja przedstawicieli służb, instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie;

2. podniesienie poziomu świadomości społecznej i uwrażliwienie na problem przemocy w rodzinie;

3. podniesienie poziomu skuteczności interwencji wobec przemocy w rodzinie;

4. wzmocnienie działań skierowanych do sprawców przemocy.

Głównym celem Programu  jest zwiększenie skuteczności prowadzonych działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 
Gminy Cisek.

Cele szczegółowe Programu:

1. zapewnienie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie;

2. skuteczne oddziaływanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;

3. podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości 
i wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie oraz zmianę postaw społeczności lokalnej wobec 
zjawiska przemocy w rodzinie;

4. koordynacja działań podmiotów zajmujących się pomocą rodzinie, w której występuje przemoc.

VII. Realizacja celów Programu

Cel 1: Zapewnienie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Lp. Działania Okres 
realizacji

Realizatorzy Wskaźniki realizacji

1. Szybka interwencja w sytuacjach 
zaistnienia aktów przemocy- 
wdrażanie procedury „Niebieska 
Karta”

2018-2020 Policja, GOPS, GKRPA, 
Zespół 
Interdyscyplinarny, 
placówki służby zdrowia, 
szkoły

Liczba podjętych interwencji

2. Udzielenie pomocy finansowej 
i materialnej

2018-2020 GOPS Liczba rodzin objętych pomocą

3. Prowadzenie pracy socjalnej 2018-2020 GOPS Liczba środowisk objętych 
działaniami pracy socjalnej
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4. Zapewnienie dostępu do 
poradnictwa prawnego, 
psychologicznego, rodzinnego

2018- 2020 GOPS, Urząd Gminy 
Cisek, PCPR K- Koźle, 
kuratorzy

Liczba rodzin objętych 
poradnictwem

5. Udzielenie pomocy i wparcia 
osobom i rodzinom dotkniętym 
przemocą, zmuszonych do 
opuszczenia miejsca 
zamieszkania lub pobytu

2018-2020 GOPS, Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy 
w Rodzinie  K- Koźle

Liczba osób dotkniętych 
przemocą, którym zapewniono 
schronienie

6. Zapewnienie bezpieczeństwa 
w trybie art. 12a ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie

2018-2020 GOPS Liczba dzieci, które zostały 
odebrane rodzicom w związku 
z bezpośrednim zagrożeniem ich 
zdrowia i życia

Cel 2: Skuteczne oddziaływanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Lp. Działania Okres 
realizacji

Realizatorzy Wskaźniki realizacji

1. Szybka interwencja w sytuacjach 
zaistnienia aktów przemocy- 
wdrażanie procedury „Niebieska 
Karta”

2018-2020 Policja, GOPS, 
GKRPA, Zespół 
Interdyscyplinarny, 
placówki służby 
zdrowia, szkoły

Liczba sporządzonych „Niebieskich 
Kart”

2. Motywowanie i kierowanie 
sprawców przemocy do udziału 
w programach korekcyjno-
edukacyjnych

2018- 2020 Zespół 
Interdyscyplinarny, 

- liczba sprawców przemocy, 
z którymi przeprowadzono rozmowy 
motywujące,
- liczba sprawców przemocy 
skierowanych do udziału 
w programach korekcyjno-
edukacyjnych

3. Izolowanie sprawców przemocy 
np. izba wytrzeźwień

2018-2020 Policja - liczba izolowanych sprawców 
przemocy,

4. Kierowanie sprawców przemocy 
do GKRPA

2018-2020 GOPS, Zespół 
Interdyscyplinarny

- liczba sprawców przemocy 
skierowanych do GKRPA
- liczba sprawców przemocy, którzy 
zgłosili się do GKRPA

5. Kierowanie wniosków do sądu 
w sprawie poddania się leczeniu 
odwykowemu w związku 
z nadużywaniem alkoholu

2018-2020 GOPS, GKRPA - liczba skierowanych wniosków do 
sądu o przymusowe leczenie 
odwykowe,
- liczba sprawców, którzy byli 
przymusowo leczeni

Cel 3: Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu podniesienie 
świadomości i wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie oraz zmianę postaw 
społeczności lokalnej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Lp. Działania Okres 
realizacji

Realizatorzy Wskaźniki realizacji

1. Zajęcia wychowawcze 
i edukacyjne w szkołach 
w ramach szkolnego programu 
profilaktyki

2018-2020 szkoły Ilość przeprowadzonych zajęć

2. Rozpowszechnienie materiałów 
edukacyjno- informacyjnych 
wśród lokalnej społeczności

2018-2020 GOPS, GKRPA Ilość rozdanych ulotek, broszur

3. Rozpowszechnienie  
opracowanych materiałów 
o instytucjach wspierających 
osoby i rodziny doświadczające 
przemocy

2018- 2020 GOPS, 
Urząd Gminy Cisek,
Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 
w K- Koźle, kuratorzy

Liczba opracowanych 
upowszechnionych materiałów 
informacyjnych

Cel 4: Koordynacja działań podmiotów zajmujących się pomocą rodzinie, w której występuje 
przemoc.

Lp. Działania Okres Realizatorzy Wskaźniki realizacji
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realizacji
1. Funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego Gminy 
Cisek

2018-2020 Wójt Gminy Cisek, 
GOPS, 
Zespół 
Interdyscyplinarny

- Liczba posiedzeń Zespołu
- Liczba utworzonych grup 
roboczych
- liczba posiedzeń grup roboczych

2. Podnoszenie kompetencji 
przedstawicieli podmiotów 
realizujących działania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie

2018-2020 Wójt Gminy Cisek, 
GOPS

- liczba zorganizowanych szkoleń
- liczba instytucji i osób 
uczestniczących w szkoleniach

VIII. Realizatorzy i adresaci Programu

Program łączy zasoby kadrowe, rzeczowe, wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenia 
takich podmiotów jak: Urzędu Gminy w Cisku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku, 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówek oświatowych,  służby 
zdrowia, dzielnicowych Policji, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Specjalistycznego Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, społeczności lokalnej.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku przy współpracy 
z wymienionymi instytucjami. Koordynatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek na lata 2018-2020 jest Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku. Wójt Gminy Cisek sprawuje nadzór nad realizacją 
Programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów założonych w Programie.

Adresami Programu są rodziny z terenu Gminy Cisek, w których występuje przemoc, osoby 
doznające przemocy, osoby stosujące przemoc, świadkowie przemocy w rodzinie, przedstawiciele 
instytucji i służb pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

IX. Przewidywane efekty realizacji programu

Zakłada się, że realizacja działań ustalonych w Programie powinna przynieść korzystne efekty 
w postaci:

1. zmiany postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie;

2. spadku liczby przypadków przemocy w rodzinie;

3. świadczenia profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;

4. usprawnienie systemu pomocy rodzinom  i osobom dotkniętym przemocą;

5. niwelowanie skutków zjawiska przemocy.

X.   Źródła finansowania programu

Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Cisek oraz z budżetów jednostek 
realizujących poszczególne zadania Programu. Środki finansowe związane z osiąganiem wyznaczonych 
celów będą uwzględniane cyklicznie w rocznych planach finansowych poszczególnych jednostek.

Gmina ze swojego budżetu ponosi koszty funkcjonowania Zespołu i powołanych grup roboczych 
zabezpieczone w rozdziale 85154.

Ponadto pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom, w których występuje przemoc udzielana będzie przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku ze środków przeznaczonych na świadczenia z pomocy 
społecznej.

XI. Monitoring i sprawozdawczość Programu

Realizacja Programu jest działaniem długofalowym, wymagającym stałego monitorowania 
i zaangażowania wszystkich realizatorów. W wieloletniej perspektywie winna przyczynić się do poprawy 
stanu bezpieczeństwa życia codziennego.

Monitoring będzie polegał na zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących zrealizowanych 
i realizowanych działań w ramach Programu. Jeżeli uzyskane informacje będą podstawą do zmiany 
niektórych założeń Programu, albo poszerzenia go o dodatkowe działania, wówczas należy 
zmodyfikować Program. Wszelkie zmiany w Programie będą konsultowane oraz modyfikowane na 
posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, następnie zmiany te zostaną przedstawione Radzie Gminy.
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Roczne sprawozdanie z realizacji Programu składane do 30 kwietnia roku następującego po roku, 
którego sprawozdanie dotyczy - Radzie Gminy Cisek przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Cisku.
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