Uchwała Nr XXXVI/306/20
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowa Sól na lata 2021- 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2 pkt.
1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 218) uchwala się:

§ 1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowa Sól na lata 2021 – 2024 stanowiący załącznik Nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Nowej Soli i w BIP.
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Załącznik nr 1 do Uchwały ………………..
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia …………………..

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
DLA MIASTA NOWA SÓL
NA LATA 2021 – 2024

Nowa Sól, grudzień 2020 r.
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PROGRAM ZAWIERA:

I. Podstawy prawne.
II. Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
• Cele systemu
• Założenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
III. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie.
• Cele Gminnego Programu
• Realizacja celów Gminnego Programu
IV. Podstawowe zadania programu.
• Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
• Działania interwencyjne
• Realizacja działań na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
• Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w ośrodkach
wsparcia.
IV. Monitorowanie realizacji Programu i diagnozowania problemu przemocy na
terenie miasta.
V. Finansowanie zadań programu.
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I. Podstawy prawne.

Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały określone w
poniższych aktach, na podstawie których został opracowany niniejszy Gminny Program:
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218);
- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. 2020 poz. 1876);
- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.);
- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2014 – 2020;
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól na lata 2014 –
2020;
- Program Wspierania Rodziny w mieście Nowa Sól na lata 2020 – 2022.
Gmina zobligowana zadaniami zawartymi w powyższych aktach prawnych tworzy
Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który poprzez swoje cele i
założenia realizuje zadania nałożone na gminę.
II. Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Usystematyzowanie działań instytucji i organizacji działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie pozwoli na szybsze i efektowniejsze udzielenie
pomocy osobom jej potrzebującym.
Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmierza głównie do
ustandaryzowania procedur pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, a także do
usprawnienia i podejmowania spójnych działań instytucji zajmujących się przemocą w
rodzinie na terenie miasta. Dlatego też zadaniami gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Nowej Soli są:
1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2. 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;
3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Cele gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1. Zwiększanie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizacji
celów ustawowych oraz celów wskazanych w programie.
2. Zminimalizowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta.
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3. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie.
4. Upowszechnianie wiedzy z zakresu przemocy i sposobów radzenia sobie w
przypadku jej występowania.
5. Ścisła współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą w przypadku podejrzenia
występowania przemocy w rodzinie.
6. Zwiększenie poziomu kompetencji i kwalifikacji służb społecznych działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Zwiększanie dostępności oferty pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie
oraz oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie.

Założenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- określanie zasad współpracy poszczególnych instytucji w zakresie przeciwdziałania
przemocy rodzinnej w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego;
wypracowanie modelu interwencji i strategii postępowania w poszczególnych
przypadkach opartej o procedurę „Niebieska Karta”
- podnoszenie kwalifikacji osób udzielających pomocy ofiarom przemocy;
- prowadzenie działalności informacyjnej, profilaktycznej i edukacyjnej skierowanej
do dzieci, młodzieży i dorosłych na rzecz poprawnej komunikacji interpersonalnej
wolnej od przemocy;
- stworzenie bazy danych rodzin dotkniętych przemocą;
- udzielanie pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej oraz medycznej dla ofiar
przemocy w rodzinie;
ścisła współpraca podmiotów udzielających pomocy w ramach prac zespołu
interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Adresaci gminnego systemu:
Program adresowany jest do rodzin i osób, które ze względu na przemoc w
rodzinie wymagają wsparcia społecznego, osób stosujących przemoc w rodzinie,
świadków przemocy w rodzinie, osób zagrożonych przemocą, dzieci i młodzieży,
przedstawicieli instytucji, organizacji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w
sytuacji występowania przemocy w rodzinie, społeczności lokalnej .
Realizatorami Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy są:
-

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli,
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Soli,
Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli,
Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli,
Kuratorska Służba Sądowa,
placówki oświatowe w Nowej Soli,
placówki opiekuńczo – wychowawcze w Nowej Soli,
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-

placówki wsparcia dziennego w Nowej Soli,
zakłady ochrony zdrowia na terenie miasta,
Komenda Straży Miejskiej w Nowej Soli,
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie,
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe na terenie miasta.

Cele i założenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
będą realizowane w formie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
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III. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy ma charakter długofalowy. Działania
Programu obejmują lata 2021 – 2024 i w miarę potrzeb lub sytuacji społecznej zadania
Programu mogą ulegać zmianom i modyfikacji.
W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie
diagnozy problemów społecznych w gminie z uwzględnieniem zjawiska przemocy w
rodzinie. W związku z czym przygotowana została „Diagnoza stanu problemów
alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie w mieście oraz zasobów
umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej na terenie miasta
Nowa Sól”, która pozwala właściwie ocenić potrzeby i zaplanować zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Nowa Sól. Diagnoza stanowi załącznik
nr 1 do programu.

Cele gminnego programu.
Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest:
1) zminimalizowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
3) zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla ofiar
przemocy;
4) zwiększanie świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie,
5) zwiększenie poziomu kompetencji osób pracujących w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania gminnego programu.
Zadanie: 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, w tym:
- upowszechnianie materiałów profilaktycznych, informacyjno - edukacyjnych
dotyczących przemocy i możliwości jej przeciwdziałania oraz ochrony przed
przemocą;
- prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na terenie miasta Nowa Sól;
- wydawanie corocznego informatora miejskiego w zakresie zapobiegania
przemocy i instytucji udzielających wsparcia ofiarom przemocy;
- zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych, broszur,
ulotek, plakatów, informatorów dot. przemocy w rodzinie;
- uczestnictwo w kampaniach społecznych i organizacja lokalnych kampanii
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informacyjno - edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- podejmowanie działań informacyjno – edukacyjnych dla rad pedagogicznych w
zakresie procedury postępowania szkoły w przypadku podejrzenia, że dziecko
doświadcza przemocy w rodzinie;
- realizacja programów i warsztatów profilaktyczno – edukacyjnych
przeciwdziałania przemocy rówieśniczej wśród uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych;
- prowadzenie programów i warsztatów dla rodziców oraz opiekunów w zakresie
podnoszenia kompetencji wychowawczych i umiejętności radzenia sobie w
trudnych sytuacjach i poprawy komunikacji interpersonalnej w szczególności w
relacjach rodzinnych;
- podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów działających w
zakresie przeciwdziałania przemocy poprzez uczestnictwo w profesjonalnych
szkoleniach i warsztatach dot. przemocy w rodzinie;
- podejmowanie interwencji przez członków Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Nowej Soli, w tym podejmowanie procedury Niebieska Karta oraz
kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Nowej Soli i Prokuratury Rejonowej w
Nowej Soli w przypadku powzięcia informacji dot. stosowania przemocy w rodzinie;
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w szczególności organizacja spotkań roboczych mających na
celu wypracowanie i realizację poszczególnych zadań systemy przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w mieście Nowa Sól.
Podmioty realizujące działanie:
- placówki oświatowe,
- świetlice opiekuńczo-wychowawcze szkolne,
- placówki wsparcia dziennego,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie,
- punkty konsultacyjno – informacyjne przeciwdziałania przemocy oraz dla
uzależnionych i ich rodzin,
- Komenda Powiatowa Policji,
- Kuratorska Służba Sądowa,
- inne instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Termin realizacji: lata 2021 – 2024
Zadanie: Realizacja działań na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
- współpraca instytucji w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz
ochrony ofiar przemocy w zakresie swoich ustawowych uprawnień,
- izolowanie sprawców od ofiar przemocy,
- prowadzenie stałej, dostępnej pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej oraz
medycznej ofiarom przemocy w ramach istniejących punktów informacyjno –
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-

-

-

-

-

konsultacyjnych na terenie miasta, instytucji pomocowych i zakładów opieki
zdrowotnej;
prowadzenie wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy rodzinie w
punkcie informacyjno – konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie;
prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami programu socjoterapii dla dzieci z rodzin, w których
występuje przemoc;
edukacja publiczna dotycząca problemu przemocy w rodzinie oraz formach
pomocy dla ofiar przemocy, poprzez opracowanie i kolportację materiałów
informacyjno – edukacyjnych wśród mieszkańców miasta;
ścisła współpraca między instytucjami zaangażowanymi w proces pomagania
ofiarom przemocy.
podejmowanie interwencji i wdrażanie procedury „Niebieska Karta” w środowisku,
w którym występuje przemoc w oparciu o podmioty wchodzące w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego i grupy robocze;
realizacja programów psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych
przeznaczonych dla dzieci z rodzin zagrożonych przemocą;
współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie kierowania
sprawców przemocy do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnego dla
sprawców przemocy w rodzinie;
motywowanie sprawców przemocy w rodzinie wobec których Komisja RPA
prowadzi postępowanie do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym
dla sprawców przemocy w rodzinie.

Realizatorzy zadania:
- Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne,
- punkty konsultacyjno – informacyjne na terenie miasta,
- Komenda Powiatowa Policji,
- Komenda Straży Miejskiej,
- Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli
- Kuratorska Służba Sądowa,
- Sąd Rejonowy w Nowej Soli,
- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Zakłady Opieki Zdrowotnej;
- konsultanci punktu konsultacyjno – informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie,
- świetlice opiekuńczo – wychowawcze szkolne i środowiskowe,
- inne instytucje i organizacje pozarządowe udzielające pomocy.
Termin realizacji: lata 2021 – 2024

Zadanie: Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w
ośrodkach wsparcia.
- udzielenie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie wsparcia psychologicznego i
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pomocy prawnej w punkcie konsultacyjnym na terenie miasta,
- w uzasadnionych przypadkach zapewnienie osobom doznającym przemocy w
rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie i ośrodków
interwencji kryzysowej działających w województwie.
Realizatorzy zadania:
- Komenda Powiatowa Policji,
- Komenda Straży Miejskiej,
- Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Kuratorska Służba Sądowa,
- Zespól Interdyscyplinarny,
- Punkty Konsultacyjno –Informacyjne na terenie miasta,
- Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie.
Termin realizacji: lata 2021 – 2024

IV. Monitorowanie realizacji Programu i diagnozowania problemu przemocy na
terenie miasta.
1. Monitorowanie Programu będzie dokonywane raz w roku poprzez analizę jakościową
i ilościową realizacji programu w oparciu o dane uzyskane z instytucji i organizacji
pozarządowych wymienionych w programie.
2. Monitorowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie będzie prowadzone w oparciu o
informacje i dane źródłowe pozyskane z instytucji oraz wskaźniki dotyczące:
- udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie przez instytucje uczestniczące w
pracach Zespołu Interdyscyplinarnego;
- działań kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie;
- udzielanego wsparcia socjalnego dla ofiar przemocy;
- podjętych interwencji przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i
Komendy Straży Miejskiej w sprawie stosowania przemocy w rodzinie;
- podejmowanych interwencji przez zespół interdyscyplinarny i grupy robocze;
- liczby instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
- liczby rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta”;
- liczby sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart –A”;
- liczba ofiar przemocy w rodzinie objętych procedurą „Niebieskiej Karty”;
- liczba sprawców przemocy w rodzinie objętych procedurą „Niebieskiej Karty”;
- liczba ofiar przemocy w rodzinie objętych pomocą przez członków Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- liczby rodzin objętych pomocą społeczną,
- liczby spraw zakończonych w wyniku ustania przemocy w rodzinie,
- liczby zakończonych procedur „Niebieskie Karty”, na skutek ustania przemocy
w rodzinie,
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- liczby zakończonych postępowań w sprawach związanych z przemocą w rodzinie
poprzez sporządzenie aktu oskarżenia,
- liczby zakończonych postępowań w sprawach związanych z przemocą w rodzinie
poprzez umorzenie postępowania.
- liczby osób korzystających z punktów konsultacyjno – informacyjnych,
- liczba przeprowadzonych kampanii społecznych z zakresu przemocy w rodzinie;
- innych informacji i danych źródłowych dotyczących przemocy w rodzinie,
Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o
sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdania z
realizacji Programu i dane źródłowe podmioty składają do dnia 15 marca każdego roku
do Urzędu Miejskiego w Nowej Soli na opracowanych drukach.
Realizatorzy zadania:
- wszystkie instytucje realizujące zadania programu,
- organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- organizacje pozarządowe realizujące zadania gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Termin realizacji: do 15 marca każdego roku.

V. Finansowanie zadań gminnego programu.
Program będzie finansowany ze środków budżetu gminy, gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dotacji oraz ze środków
pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

Nowa Sól, dnia 14 grudnia 2020 r.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowa Sól
na lata 2021- 2024.

Zgodnie z art.6 ust.2 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218) Rada Miejska uchwala Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie.
Program zawiera zadania własne gminy wymienione w wyżej cytowanej ustawie oraz
zadania dla gmin zawarte w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie
na lata 2014 – 2020.
Uchwała określa cele i zadania oraz wskazuje uczestników programu jak i
instytucje, podmioty i osoby realizujące zadania programu jakie będą realizowane w
postaci gminnego programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2024 na terenie Miasta Nowa Sól. W programie
wskazano również wskaźniki oceny realizacji programu i monitorowania problemu
przemocy w rodzinie na terenie Miasta Nowa Sól.
Realizacja zadań wymienionych w programie jest finansowana ze środków
uzyskanych gminy z środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, dotacji oraz pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 został pozytywnie zaopiniowany przez
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nowa Sól, dnia 14 grudnia 2020 r.
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