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

NA LATA 2011 – 2015 
 
 

WSTĘP 
  

Na terenie Gminy Janów przemoc występuje sporadycznie, najczęściej w rodzinach             
o niskim statusie społecznym i ekonomicznym. Często jest ona powiązana z alkoholizmem. 
Na podstawie dokumentacji Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 roku udzielono pomocy 
finansowej 6 rodzinom w których występuje przemoc, a 3 osobom udzielono wsparcia                 
w postaci pracy socjalnej. W roku 2009 pomocy finansowej udzielono 1 rodzinie i 1 osobie               
w formie pracy socjalnej z uwagi na występującą przemoc. W 2010 roku 3 rodziny uzyskały 
pomoc finansową i 2 osoby w formie pracy socjalnej. 
Przypadki stosowania przemocy domowej najczęściej odbywają się w „czterech ścianach 
domu”, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. Ofiary przemocy boją się,                       
a niejednokrotnie wstydzą o tym mówić, często chcąc wierzyć, że sytuacja taka się nie 
powtórzy. Dopiero w sytuacjach krytycznych decydują się na przerwanie milczenia, poprzez 
zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom. 
 Z danych uzyskanych z Posterunku Policji w Olsztynie wynika, że w 2009 roku 
założono 2 „Niebieskie karty”, a do 30 października 2010 r. – już 17. 
 Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy 
różnych służb. Konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społecznej 
dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemem. 
 Niezbędne jest również podjecie działań mających na celu zapewnienie profesjonalnej 
pomocy interwencyjnej i terapeutycznej zarówno sprawcom jak i ofiarom przemocy. 
 
 
Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 
 
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r.  
     Nr 180, poz. 1493 z późn. zm), 
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu    
    alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.), 
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z  
    późn. zm.), 
4. Uchwała Nr 171/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie    
    przyjęcia Gminnej strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
5. Inne obowiązujące akty prawne. 
 
 
 
 
CEL GŁÓWNY PROGRAMU 
Zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy 



CELE SZCZEGÓŁOWE: 
1. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia  
    sobie z tym problemem. 
2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
3. Zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie. 
4. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy. 
5. Ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 
6. Wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem  
     Przemocy. 
 
REALIZATORZY PROGRAMU 
1. Urząd Gminy Janów; 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie; 
3. Gminna Komisja d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie; 
4. Szkoły, Gimnazjum; 
5. Policja; 
6. Służba zdrowia; 
7. Kurator sądowy; 
8. Sąd Rejonowy w Częstochowie. 
 
FINANSOWANIE 
 Źródłem finansowania zadań gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
będą środki finansowe z budżetu gminy. 
 
PRZEWIDYWANE EFEKTY  
1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie; 
2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie; 
3. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie jak i stosującym przemoc; 
4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą; 
5. Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy; 
6. Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym  
    przemocą. 
 
MONITORING 
Wójt Gminy Janów sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje 
niezbędne działania zmierzające  do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Janów 

  
/-/ Ludwik Heinsch 

 
 
 
 
 


