
UCHWAŁA NR XXXI/185/21 
RADY GMINY GŁOWNO 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Głowno na lata 2021-2025 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Głowno na lata 2021-2025, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Głowno. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Głowno 

 
 

Jarosław Chałubiec 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/185/21 

Rady Gminy Głowno 

z dnia 29 marca 2021 r. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 

PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE GŁOWNO NA 

LATA 2021 – 2025 

Spis treści: 
ROZDZIAŁ I. Wstęp 

1. Podstawy prawne przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie 
2. Wprowadzenie 
3. Adresaci Programu 
4. Miejsce realizacji Programu 
5. Realizatorzy Programu i czas realizacji 

ROZDZIAŁ II. Część programowa 
1. Opis problemu 
2. Założenia Programowe 
3. Cele Programu 

ROZDZIAŁ III. Część diagnostyczna 
1. Zasoby instytucjonalne 
2. Potrzeby w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
3. Monitorowanie, sprawozdawczość i finansowanie Programu 

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 z 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 Głowno. Opracowanie Programu poprzedzone zostało diagnozą zjawiska 
przemocy na terenie Gminy Głowno. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Głowno ma charakter długofalowy. 
Działania obejmują lata 2021-2025. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej mogą ulegać zmianom 
i udoskonaleniom. 
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. 
Definiuje ona pojęcie przemocy w rodzinie, określa zadania organów administracji rządowej 
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i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy. Określa zasady 
postępowania wobec osób doznających przemocy oraz wobec osób stosujących przemoc 
w rodzinie. 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa dla samorządu gminnego 
następujące zadania: 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 wspomagające podejmowania działań na rzecz osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie to: 

1)  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny 
2)  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego 
3)  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy 
4)  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
5)  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 
6)  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
7)  Gminna Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2024 

2.  WPROWADZENIE 
 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 osoby stosującej przemoc 
w rodzinie. 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 mają 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. Przemoc domowa może być skutkiem i przyczyną dysfunkcji 
w rodzinie. Jest także potwornym zagrożeniem. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi 
konsekwencje 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 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie i osobom stosującym przemoc w rodzinie, 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 
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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. 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się specyficznymi cechami jak intencjonalność, 
nierównowaga sił wynikająca z działania człowieka, naruszanie praw i dóbr osobistych 
powodując cierpienie i ból. 
3. ADRESACI PROGRAMU 

 Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Głowno, osób doświadczających 
przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach 
nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób stosujących przemoc w rodzinie, 
świadków przemocy w rodzinie, osób, instytucji, podmiotów zajmujących się profesjonalnym 
udzielaniem wsparcia społecznego. 
4. MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU  

 Obszar  Gminy Głowno. 
5. REALIZATORZY PROGRAMU I CZAS REALIZACJI 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Głowno na lata 2021 - 2025 będzie realizowany przez instytucje 
zobligowane do działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny w Gminie Głowno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, 
Komisariat Policji w Głownie, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Głowno, placówki oświatowo-wychowawcze z terenu  
Gminy Głowno, placówki ochrony zdrowia z terenu Gminy Głowno, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Zgierzu, organizacje pozarządowe i instytucje kościelne, inne instytucje 
i organizacje prowadzące działalność w obszarze interwencji Programu. 

ROZDZIAŁ II. CZĘŚĆ PROGRAMOWA 
1. OPIS PROBLEMU 

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie 
 Liczba mieszkańców w Gminie Głowno wynosi 4732 z czego liczba mężczyzn to 

2371 a kobiet 2361 (stan na dzień 31.12.2020r.). Z analizy danych statystycznych wynika, 
że w przeważającej większości osobami narażonymi na doznawanie przemocy są kobiety 
natomiast mężczyźni wskazywani są jako osoby podejrzane o stosowanie przemocy domowej. 

 Przemoc to najczęściej spotykana forma agresji interpersonalnej. Wciąż jednak jest 
to zjawisko trudne do oszacowania. Osoby doznające przemocy najczęściej ukrywają fakt bicia 
i wykorzystywania przed otoczeniem, rzadko również decydują się na fachową pomoc którejś 
z zajmujących się tym problemem instytucji. Z analizy poniższych danych wynika, iż coraz 
więcej osób decyduje się na podjęcie terapii oraz korzystanie ze wsparcia psychologicznego jako 
jednej z form sprzyjającej zmianie postaw wobec przemocy oraz jako forma radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach kryzysowych a zwłaszcza w sytuacji przemocy w rodzinie. 
Złożoność i stopień skomplikowania formalnych jak i emocjonalnych relacji rodzinnych sprawia 
też, że instytucje nie są często w stanie wniknąć w dotkniętą problemem rodzinę i skutecznie 
interweniować w przypadku kryzysu. Incydenty przemocy wewnątrzrodzinnej są dość łatwe do 
ukrycia w początkowej fazie występowania. Trzeba podkreślić, iż przemoc nie jest 
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rozwiązaniem konfliktów rodzinnych i bezpośrednia reakcja na nią, jak również długotrwałe jej 
skutki przyczyniają się do wewnętrznego rozbicia rodziny. Z tego powodu ważne jest by osoba 
doznająca przemocy w miarę możliwości jak najszybciej uzyskała dostęp do profesjonalnego 
wsparcia psychologicznego. Coraz częściej reakcję na przemoc analizuje się w kategoriach urazu 
psychicznego, który czyni jednostkę bezsilną, rodzi się strach i poczucie zagrożenia. 

 Wyodrębniono trzy typy zaburzeń powstałych w wyniku działania urazu: - zaburzenia 
pourazowe – czyli odtwarzanie urazu w postaci natrętnych wspomnień - pojawiają się w okresie 
do sześciu miesięcy od zakończenia działania agresora pod postacią: odrętwienia uczuciowego, 
izolowania się od ludzi, „wybuchu” strachu, paniki, agresji, trudności z koncentracją, często 
wiąże się z tym lęk, depresja, - zaburzenia adaptacyjne – występują, gdy doświadczenie miało 
charakter psychospołeczny - pojawiają się w okresie jednego miesiąca od zdarzenia, ich objawy 
to: lęk, depresja, poczucie niemożności opanowania sytuacji, ograniczona zdolność 
pokonywania codziennych trudności, - zaburzenia dysocjacyjne – rozpoznawane, gdy 
po przeprowadzeniu badań medycznych nie stwierdza się przyczyn organicznych - zaburzenia 
te można określić, jako przekształcenie się nierozwiązanych problemów w objaw fizyczny. 
Trudna do zrozumienia niemożność uwolnienia się od przemocy, a także utrzymujące się czasem 
wiele lat trudności w funkcjonowaniu i lęk, mimo odseparowania się od sprawcy i braku 
realnego zagrożenia – to charakterystyka sytuacji psychologicznej ofiar przemocy w rodzinie. 

 Wspominając o osobach doznających przemocy nie można zapomnieć o osobach 
stosujących przemoc, dla nich również przewidziana jest pomoc psychologiczna w formie 
odziaływań korekcyjnoedukacyjnych jak również działań terapeutycznych. Wsparcie to polega 
między innymi na: -powstrzymaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym 
stosowaniem przemocy; -rozwijaniu umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania 
przemocy; -uznaniu przez osobę stosująca przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności 
za stosowanie przemocy; -zdobyciu i poszerzeniu wiedzy na temat mechanizmów powstawania 
przemocy w rodzinie; -zdobyciu umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów 
w rodzinie bez stosowania przemocy; -uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania 
działań terapeutycznych. 

 Z przedstawionych danych wynika, że następuje wzrost zainteresowania tą formą wsparcia, 
w szerszej perspektywie działania te, mają na celu kształtowanie prawidłowych postaw 
zgodnych z normami społecznymi. 

 Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głowno 
wynika, iż w 2017 roku wpłynęło 13 wniosków o podjęcie działań w stosunku do osób 
podejrzanych o nadużywanie alkoholu, w roku 2018 wniosków tych było  również 13 w roku 
2019 - 11 natomiast w roku 2020 – 6. W większości przypadków w rodzinach tych występuje 
zjawisko przemocy. Z analizy danych Komisariatu Policji w Głownie wynika, że znaczna 
większości interwencji policji spowodowana jest nadmiernym spożywaniem alkoholu, który 
doprowadza do konfliktów i destabilizacji życia rodzinnego. Wielokrotnie po tych interwencjach 
zakładana jest „Niebieska Karta”. Problem alkoholowy jest jednym z głównych czynników 
przyczyniającym się do agresywnych zachowań. W tych przypadkach konieczne jest by osoby 
stosujące przemoc w pierwszej kolejności podjęły leczenie odwykowe, a w późniejszym etapie 
uczestnictwo w programie korekcyjno-edukacyjnym. Na przestrzeni lat 2018-2020 w Gminie 
Głowno  ujawniania przypadków przemocy w rodzinie utrzymuje się na stałym poziomie, jest to 
jednak znaczna ilość przypadków. W roku 2018 w 16 rodzinach prowadzona była procedura 
„Niebieskiej Karty”, natomiast w roku 2019 w 15,  w 2020 roku też  w 15 rodzinach. 

 Otwarcie się na problem przemocy, jak również fakt rosnącego zainteresowania zjawiskiem 
przemocy, o którym szeroko dyskutują media, ułatwia tym osobom podjęcie działań 
zmierzającym do poprawy własnej sytuacji. Osoby doznające przemocy coraz chętniej 
korzystają z uczestnictwa w grupach wsparcia, poradnictwa psychologicznego i prawnego. 

Skala problemu przemocy w rodzinie 
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 Jedną z kluczowych instytucji świadczących pomoc dla rodzin z problemem przemocy 
w rodzinie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie oraz funkcjonujący w jego 
ramach Gminny Zespół Interdyscyplinarny. W pracy na rzecz rodzin doświadczających 
przemocy w rodzinie pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracują 
z instytucjami i służbami takimi jak: policja, prokuratura, Sąd Rejonowy - kuratorzy, ochrona 
zdrowia, oświata. 

 Z powodu występowania przemocy domowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Głownie, udziela pomocy finansowej oraz udzielana jest pomoc w formie pracy socjalnej. 

 Jak wynika z danych liczbowych do Przewodniczącej  Gminnego Zespołu  
Interdyscyplinarnego w Gminie Głowno wpłynęło  w 2018 roku 8 Niebieskich Kart, w 2019 
roku 10, natomiast w 2020 roku  10 Niebieskich Kart. 

 W 2018 i 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Głownie, natomiast w 2020 roku odbyło się 5 posiedzeń. Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
w Gminie Głowno tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych 
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W 2018 roku odbyło się 
56 posiedzeń, w 2019 roku 61 natomiast  2020 roku odbyło się 31 posiedzeń grup roboczych. 

 Rodziny borykające się z problemem przemocy w rodzinie mogą otrzymać wsparcie 
w Punkcie Konsultacyjnym działającym w Gminie Głowno, finansowanym ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Porad w Punkcie Konsultacyjnym udziela,  
terapeuta ds. uzależnień. W 2018 roku dyżurujący w Punkcie, terapeuta ds. uzależnień udzielił 
porady 13 osobom, w 2019 roku udzielił porad 7 osobom,  natomiast w 2020 roku  8 osobom, 
udzielił 29 porad. 
2. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Głowno na lata 2021-2025 jest dokumentem opracowanym na 
podstawie wytycznych Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

1) Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmuje następujące 
obszary działań, skierowane do różnych odbiorców: 

2) Profilaktyka, diagnoza społeczna i edukacja społeczna 
3) Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
4) Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie 
5) Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
3. CELE PROGRAMU 

 Wszelkie cele i działania zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego programu mają 
służyć poprawie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą, jak i ochronie rodzin zagrożonych 
przemocą. Aby efektywnie zapobiegać problemowi przemocy w rodzinie i zwalczać zachowania 
przemocowe, konieczne jest stworzenie spójnego i wielopoziomowego sytemu pomocy osobom 
uwikłanym w przemoc, systemu opartego o aktywizację i rozwój zasobów lokalnych, zwłaszcza 
form pomocy oraz dostęp do specjalistów. 

CEL GŁÓWNY: 
 Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali 

tego zjawiska w Gminie Głowno. 
CELE SZCZEGÓŁOWE, DZIAŁANIA, REALIZATORZY, WSKAŹNIKI 

OSIĄGNIĘCIA CELU, TERMIN REALIZACJI DZIAŁAŃ. 
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Cel 1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Działania: 
1) Prowadzenie statystyk w zakresie zjawiska przemocy przez wszystkie instytucje zgodnie 

z wymaganiami resortowymi oraz w sposób ustalony przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
w Głownie. 

2) Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie. 
3) Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków 

przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie lokalnych kampanii społecznych. 
4) Przekazywanie informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach 

działań prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe. 
5) Prowadzenie poradnictwa dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie. 

Realizatorzy: 
 Zespół  Interdyscyplinarny  w Gminie Głowno, Gminny  Ośrodek  Pomocy  

Społecznej w Głownie,  Komisariat    Policji  w Głownie,  Sąd  Rejonowy  w Zgierzu,  
Prokuratura, Rejonowa w Zgierzu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Głownie, placówki oświatowo-wychowawcze z terenu  Gminy Głowno, 
placówki ochrony zdrowia z terenu Gminy Głowno, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Zgierzu, organizacje pozarządowe i instytucje kościelne, inne instytucje i organizacje 
prowadzące działalność w obszarze interwencji Programu. 

Wskaźniki: 
 Liczba przeprowadzonych statystyk, liczba opracowanych diagnoz zjawiska 

przemocy, liczba kampanii społecznych, liczba osób, którym udzielono informacji 
dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, liczba osób, którym udzielono porady. 

Termin: 
 Zadanie realizowane corocznie. 
Cel 2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie. 
Działania: 

1) Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 
2) Dalsza działalność punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
3) Realizacja projektów w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 
4) Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy. 
5) Opracowanie i realizacja działań edukacyjnych w zakresie podstaw prawnych i zagadnień 

psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie, skierowanych do osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie. 

6) Realizacja procedury „Niebieskie Katy”. 
7) Realizacja form pomocy programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej, 

pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
8) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w ośrodkach wsparcia oraz 

w ośrodkach interwencji kryzysowej. 
9) Zapewnianie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom. 
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10) Monitoring pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą. 
Realizatorzy: 
 Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Głowno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Głownie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głowno, 
Komisariat Policji w Głownie, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Prokuratura Rejonowa w Zgierzu, 
placówki oświatowo- wychowawcze z terenu Gminy Głowno, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Zgierzu, organizacje pozarządowe i instytucje kościelne, inne instytucje 
i organizacje prowadzące działalność w obszarze interwencji Programu. 

Wskaźniki: 
 Liczba spotkań zespołu interdyscyplinarnego, liczba powołanych grup roboczych, 

liczba posiedzeń grup roboczych, liczba utworzonych punktów konsultacyjnych, liczba osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie, które skorzystały z różnych form pomocy w punkcie 
konsultacyjnych, liczba realizowanych projektów, liczba opracowanych materiałów 
informacyjnych, liczba osób uczestniczących w działaniach, liczba sporządzonych 
formularzy „NK-A” przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów wszczynających 
procedurę, liczba kontynuowanych w danym roku procedur „Niebieskie Karty” wszczętych 
w latach poprzedzających rok sprawozdawczy, liczba wypełnionych formularzy „NK-A” 
dokumentujących kolejne zdarzenia stosowania przemocy w sprawach toczących się 
procedur „Niebieskie Karty”, liczba rodzin objętych w danym roku działaniami w ramach 
procedury „Niebieskie Karty”, liczba osób w rodzinach objętych w danym roku działaniami 
w ramach procedury „Niebieskie Karty”, liczba osób doświadczających  przemocy 
w rodzinie, objętych w danym roku działaniami w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, lic
zba wypełnionych formularzy „NK- C”,  liczba opracowanych  i 
 zrealizowanych programów  

terapeutycznych dla osób  dotkniętych przemocą w rodzinie, liczba osób 
uczestniczących w programach terapeutycznych osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 
liczba osób, które uczestniczyły w terapii indywidualnej psychologicznej (terapeutycznej), 
liczba osób, które ukończyły programy terapeutyczne, liczba grup wsparcia, liczba osób  
uczestniczących  w grupach  wsparcia,  liczba  osób  dotkniętych  przemocą w rodzinie, które 
skorzystały z pomocy w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej, 
liczba przeprowadzonych rozmów i interwencji, liczba dzieci, które zostały odebrane 
z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą 
w rodzinie, w trybie art. 12a ustawy  o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie, liczba 
zakończonych  procedur „Niebieskie Karty”. 

Termin: 
 Zadanie realizowane corocznie. 
Cel 3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 
Działania: 

1) . Rozpowszechnianie informatorów zwierających aktualne bazy teleadresowe instytucji, 
podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują działania adresowane do osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 

2) . Podejmowanie działań psychologiczno- terapeutycznych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie. 

Realizatorzy: 
 Gminny  Zespół  Interdyscyplinarny  w Gminie Głowno, Gminny  Ośrodek  Pomocy  

Społecznej w Głownie,  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  
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w Gminie Głowno,  Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Zgierzu organizacje pozarządowe, inne instytucje i organizacje prowadzące 
działalność w obszarze interwencji Programu. 

Wskaźniki: 
Liczba przekazanych informatorów, liczba wypełnionych formularzy „NK-D”, liczba 

osób, które ukończyły programy psychologiczno-terapeutyczne. 
Termin: 
 Zadanie realizowane corocznie. 
Cel 4. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu 
podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. 

Działania: 
1) Systematyczne szkolenia wszystkich przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz  

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
2)  Organizowanie superwizji dla osób pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi 

przemocy w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc. 
Realizatorzy:  
 Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Głowno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Głownie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowno, 
Komisariat Policji w Głownie, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Prokuratura Rejonowa w Zgierzu, 
placówki oświatowo –wychowawcze z terenu Gminy Głowno, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Zgierzu, organizacje pozarządowe i instytucje kościelne, inne instytucje 
i organizacje prowadzące działalność w obszarze interwencji Programu. 

Wskaźniki: 
 Liczba zrealizowanych szkoleń i superwizji, liczba osób uczestniczących 

w szkoleniach i superwizjach. 
Termin: 
 Zadanie realizowane corocznie. 
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ROZDZIAŁ III. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA 
1. ZASOBY INSTYTUCJONALNE 

Bezpośrednio przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zajmuje się sieć instytucji: 
1)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie 
2)  Komisariat  Policji w Głownie 
3)  Sąd Rejonowy w Zgierzu – kuratorzy zawodowi i społeczni 
4)  Prokuratura Rejonowa w Zgierzu 
5)  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głowno 
6)  Placówki oświatowo-wychowawcze z terenu  Gminy Głowno 
7)  Placówki ochrony zdrowia z terenu Gminy Głowno 
8)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu 
9)  Organizacje pozarządowe i instytucje kościelne 
10)  Inne instytucje i organizacje prowadzące działalność w obszarze interwencji Programu. 

2.  POTRZEBY W SFERZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
1)  Prowadzenie systemu informacji i edukacji w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 
2)  Stałe doskonalenie zasobów kadrowych; wypracowanie i wprowadzenie procedur 

i monitorowanie przemocy w rodzinie. 
3)  Wprowadzenie spójnego systemu współpracy i koordynacji pomiędzy podmiotami 

działającymi na rzecz rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. 
4)  Stałe monitorowanie, ewaluowanie oraz inicjowanie wprowadzania koniecznych zmian 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, edukacja społeczna. 
5)  Miejsca schronienia w związku z przemocą domową. 

3. MONITOROWANIE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I FINANSOWANIE PROGRAMU 
MONITOROWANIE 

W ramach monitoringu Programu systematycznie gromadzone będą dane dotyczące 
występujących zgłoszonych na terenie zjawisk przemocowych w rodzinach ich rodzaju oraz 
realizacji określonych działań programu służących skutecznej walce z nimi. Zgromadzone dane 
będą służyć sprawdzeniu skali zjawiska oraz efektywności i skuteczności działań 
programowych. Dzięki zebraniu danych, przeprowadzeniu ich analizy oraz interpretacji, 
uzyskane informacje posłużą do dalszego planowania i modyfikacji Programu. 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
 Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie 

z rocznej realizacji Programu  Wójtowi Gminy Głowno do 30 kwietnia  roku następującego po 
roku, którego Program dotyczył. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 
 Program będzie finansowany ze środków budżetu gminy Głowno, dotacji oraz środków 

pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
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Uzasadnienie

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Głowno na lata 2021-2025, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały, określa sposób realizacji zadań własnych gminy, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W Programie na lata 2021-2025 przewidziano kontynuację zadań realizowanych w latach
2015-2020, jak również podjęcie nowych przedsięwzięć. Uwzględniono przede wszystkim
zadania związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie. Zgodnie
z art. 6 ust. 2 ustawy, o której mowa powyżej, do zadań własnych gminy należy w szczególności
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. opracowanie
i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie.
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