
 
Uchwała nr VIII/47/07 

Rady Miejskiej w Czersku 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 
2007 
 
                   Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  
 
 

Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2007, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
                                                                        § 2 
 
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi. 
 
                                                                        § 3 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku. 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie: 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 
1493) stanowi, Ŝe do zadań własnych gminy naleŜy opracowywanie i realizacja programów 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W związku z tym konieczne jest podjęcie przez Radę 
Miejską stosownej uchwały. 
 
 
 

 



                                                                                            Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 
                                                                                    Rady Miejskiej w Czersku  
                                                                                    z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2007 

 
 

LOKALNA DIAGNOZA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIA STA I 
GMINY CZERSK W 2006 ROKU - DANE Z KOMISARIATU POLIC JI 
(za okres od stycznia do sierpnia 2006) 
Przemoc domowa i inne zaburzenia Ŝycia rodzinnego. 
      Podejrzani w sprawie znęcania się nad rodziną: 
- ogólna liczba podejrzanych – 18  
- liczba podejrzanych o to przestępstwo w związku z alkoholem – 12  

Interwencje domowe: 
- ogólna liczba interwencji domowych – 112  
- liczba interwencji domowych w związku z alkoholem – 87  
 
PODSTAWA PRAWNA 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc 
w rodzinie określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  
 
ADRESACI  PROGRAMU 
Program przeznaczony jest dla mieszkańców miasta i gminy Czersk. 
 
PODMIOTY FUNKCJONUJ ĄCE NA TERENIE GMINY ŚWIADCZ ĄCE POMOC W 
PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE 
1. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

- Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla Ofiar Doznających Przemocy, 
- Grupa Wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, 
- Grupa Wczesnej Interwencji Kryzysowej. 

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
3. Zakład Opieki Zdrowotnej, 
4. Poradnia Leczenia UzaleŜnień, 
5. Komisariat Policji  
 
WSPÓŁPRACA: 
1. PARPA 
2. Fundacja ETOH 
3. Sąd Rejonowy w Chojnicach, 
4. Prokuratura Rejonowa w Chojnicach, 
5. Kuratorzy zawodowi,  
6. Pedagodzy szkolni.  
7. KaŜdy lekarz lub pielęgniarka wykonujący praktykę na terenie gminy. 
 
OGÓLNE ZAŁO śENIA DO PROGRAMU  
CEL  
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności 
pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc. 



CELE SZCZEGÓŁOWE:  
- zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie, 
- wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem 

przemocy, 
- wzrost liczby placówek udzielających pomocy w środowisku lokalnym, 
- spadek liczby przypadków przemocy, 
- spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie, 
- spadek liczby osób zatrzymanych w związku z przemocą w rodzinie, 
- stała edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, plakaty, broszury, ogłoszenia w 

prasie. 
 
STRATEGIE I METODY OSI ĄGANIA CELÓW  
1. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie 

poprzez grupę terapeutyczną i grupę wsparcia. 
2. Ochrona ofiar przemocy poprzez wsparcie prawne i psychologiczne. 
3. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.  
4. Zamieszczanie w prasie lokalnej informacji o moŜliwościach i miejscach uzyskania 

pomocy oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy. 
5. Systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli róŜnych grup 

zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie. 
6. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie. 
 
PODSTAWOWE ZADANIA GMINY DO REALIZACJI W 2007 ROKU 
I. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
1. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie (ulotki, 

plakaty, broszury, artykuły do prasy, udział w audycjach radiowych, organizowanie 
konferencji, seminariów na terenie gminy).  

2. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli róŜnych grup 
zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie. 

3. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi i placówkami, uczestniczenie 
w konferencjach, naradach, seminariach, orientacja w działaniach ogólnopolskich. 

4. Monitorowanie prowadzonych działań, które pozwala na systematyczną ocenę efektów. 
 
II. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 
 Grupa Wczesnej Interwencji Kryzysowej skupiająca specjalistów przygotowanych do 
skutecznego zajmowania się tą problematyką (prawnik, policjant, psycholog, pracownik 
socjalny, kuratorzy, pedagodzy szkolni). 
1. Grupa Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie wspomagająca w edukacji, 

motywowaniu, rozwijaniu zdolności i umiejętności, terapii. 
2. Kontynuowanie działalności specjalistycznego miejsca pomocy dla ofiar przemocy w 

rodzinie tj. punkt konsultacyjno informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie. 
 
III. Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie  
1. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 
2. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w 

rodzinie poprzez grupę terapeutyczną i grupę wsparcia. 
3. Nawiązywanie współpracy z przedstawicielami poszczególnych słuŜb i instytucji. 

Współpraca ułatwia przepływ informacji, a więc pomaga w określeniu potrzeb rodziny 
jak i w przygotowaniu spójnego planu pomocy. 



4. Monitorowanie prowadzonych programów, które pozwala na systematyczną ocenę 
efektów programów a takŜe umoŜliwia ich korektę.  

 
IV. Realizatorzy  
1. Burmistrz Czerska, 
2. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
4. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
5. Poradnia Leczenia UzaleŜnień, 
6. Komisariat Policji w Czersku,  
7. Sąd Rejonowy w Chojnicach, 
8. Prokuratura Rejonowa w Chojnicach, 
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
10. PZOZ Czersk   
11.  NZOZ Czersk  
12. NZOZ Chojnice "Terapeutica", 
13. Szkoły,  
14. Media, 
 
V. Finansowanie 
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
są środki finansowe z budŜetu gminy, poniewaŜ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest 
zadaniem własnym gminy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


