
UCHWAŁA NR XXXV/239/13
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2013 - 2017.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr214, poz.1806, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz.230 oraz z 2011 r. Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. 
poz.153) oraz art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2005r. Nr. 180 poz. 1493, z 2009 r., Nr 206, poz. 1589, z 2010, Nr 28, poz. 146, z 2010, Nr 125, poz. 842 i z 
2011., Nr 149, poz. 149) Rada Miejska  uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Miejski Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2013 - 2017 stanowiący załacznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXV/392/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 października 2010 r. 
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Piorun
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/239/13 

Rady Miejskiej Dzierżoniowa 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

Miejski Program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

na lata 2013-2017 
Wstęp 

Rozdział I 
Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie. 

Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013-2017 
został opracowany z myślą o stworzeniu jednolitych działań na rzecz przeciwdziałania zapobiegania zjawisku 
przemocy. Zadaniem Programu jest wprowadzeniem takich rozwiązań, które pozwolą na sprawne działanie 
służb społecznych w udzielaniu pomocy osobom doświadczającym przemocy, jak również umożliwią pracę ze 
sprawcami przemocy. 

Przemoc w rodzinie stanowi poważny problem społeczny, jest ściśle powiązana z innymi obszarami 
wymagającymi działań ze strony wielu specjalistów, instytucji i organizacji. 

Zintegrowanie działań i zasobów różnych jednostek daje szansę podniesienia skuteczności udzielonego 
wsparcia. 

Rozdział I 
Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system 
wartości, poglądy, styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje 
pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie 
realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania 
poszczególnych członków stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz 
oczekiwaniami społecznymi. 

Co roku policja w Polsce odnotowuje wzrost liczby ofiar przemocy domowej wg  procedury „Niebieskiej 
Karty” oraz liczbę sprawców przemocy domowej. 

Przemoc domowa ma różne formy, jednak każda z nich charakteryzuje się tym, że jest   intencjonalna, 
podczas aktu przemocy zachwiana jest równowaga sił między sprawcą a ofiarą, narusza prawa i dobra osobiste 
ofiary, powoduje cierpienie i ból. Mówiąc o przemocy w rodzinie musimy brać pod uwagę każdy z jej 
aspektów: psychologiczny, społeczny, moralny i prawny. Pomoc ofiarom i sprawcom przemocy domowej jest 
skuteczna wtedy, gdy całościowo obejmuje problem. 

Zjawisko przemocy nie jest jednoznaczne. Wyróżniamy kilka rodzajów  przemocy i każdy z nich ma swoje 
charakterystyczne wyznaczniki, chociaż wiele elementów  jest wspólnych, chociażby to, że każda forma 
przemocy powoduje ból, cierpienie, zawsze narusza prawa i dobra osobiste ofiary. Przemoc w rodzinie 
ogranicza się do pięciu podstawowych rodzajów. Jest to przemoc fizyczna, psychiczna, przemoc seksualna, 
przemoc ekonomiczna 
i zaniedbanie. Ofiarami przemocy są  najczęściej kobiety i dzieci, osoby niepełnosprawne i osoby starsze. 
W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu 
społecznym i rodzinnym tworzy się Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2013 -2017 na terenie Miasta Dzierżoniów zwany dalej Programem. 

Rozdział II

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie.
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1. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie wynika, że w 2012 r. w stosunku do poprzednich 
lat zmniejszyła się liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy w rodzinie a tym samym zmnieszyła się liczba 
zakładanych „Niebieskich Kart”. 

Interwencje domowe policji.

Liczba interwencji w rokuInterwencje domowe
2008 2009 2010 2011 2012 

Przemoc w rodzinie 288 120 207 222 924 
(dot. 

terenu 
powiatu)

Procedura „Niebieskiej Karty” 207 113 115 88 31
Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej

2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba pokrzywdzonych ogółem w tym: 288 144 179 120 49
kobiety 213 118 116 89 43
mężczyźni 17 17 16 11 3
Małoletni do ukończenia lat 13 43 12 36 10 brak danych

Małoletni od 13 do 18 lat 15 4 11 10 3 (do 
ukończe
nia 18 r. 

ż.)
Liczba sprawców przemocy domowej.

2008 2009 2010 2011 2012 

Ogółem w tym: 218 118 116 88 42
kobiety 5 6 10 1 0
mężczyźni 212 112 105 87 42
nieletni 1 0 1 0 0

Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu.

2008 2009 2010 2011 2012 

Ogółem w tym: 185 96 88 67 32
kobiety 3 4 5 1 0
mężczyźni 181 92 83 66 32
nieletni 1 0 0 0 0

2. Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie wynika, że w 2012 r. w stosunku do lat 
poprzednich przyjęto więcej zgłoszeń dotyczących występowania przemocy domowej, problemu alkoholowego 
oraz procedury „Niebieskiej Karty”. 

2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba zgłoszeń dotyczących przemocy domowej 27 35 69 123 115
Liczba zgłoszeń w związku z nadużywaniem alkoholu 73 57 60 95 101
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Liczba rodzin objętych w ramach procedury „Niebieska Karta” 34 46 56 27 42

3. Z danych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie wynika, że 
w 2012 r. wpłynęło więcej wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż w latach ubiegłych. Prawie 
w każdym przypadku, zgłoszone osoby z powodu nadużywania alkoholu stosują przemoc fizyczną i psychiczną 
w stosunku do członków swoich rodzin. 

 2008 2009 2010 2011 2012
Łączna liczba złożonych wniosków 
dot. objęcia leczeniem odwykowym 
osób. 

72 50 49 57 87

Wnioski dot. rodzin objętych 
procedurą „Niebieskiej Karty”. 

3 3 5 6 19

4. Z danych uzyskanych z Ośrodka Intwrewncji Kryzysowej w Dzierżoniowie wynika, że systematycznie 
rośnie liczba osób korzystających z porad prawnych. 

Liczba osób korzystających z porad prawnych i psychologicznych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

2008 2009 2010
PRAWNIK PSYCHOLOG PRAWNIK PSYCHOLOG PRAWNIK PSYCHOLOG
kobiet 150 kobiet 13 kobiet 156 kobiet 52 kobiet 209 Kobiet 127

mężczyzn 60 mężczyzn 2 mężczyzn 87 mężczyzn 17 mężczyzn 85 mężczyzn 35

razem 210 razem 15 razem 243 razem 69 razem 294 razem 162

2011 2012 

PRAWNIK PSYCHOLOG PRAWNIK PSYCHOLOG 

kobiet 148 kobiet 67 kobiet 249 kobiet 52 
mężczyzn 188 mężczyzn 16 mężczyzn 117 mężczyzn 29 
razem 336 razem 83 razem 366 razem 81 

  

Rozdział III

Program

CELE GŁÓWNE PROGRAMU

1. Ograniczenie zjawiska oraz skutków przemocy w rodzinie w Dzierżoniowie poprzez stworzenie 
jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych 
w zjawisko przemocy.

2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy i zwiększenie dostępności pomocy.

3. Zwiększenie skuteczności działań wobec osób stosujących przemoc.

CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA

I. Koordynacja działań lokalnych podmiotów - system przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w Dzierżoniowie.

1. Koordynator systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Inspektor Wydziału Infrastruktury Społecznej jest koordynatorem systemu przeciwdziałania przemocy. 

1) Do zadań koordynatora należy: 

a) nadzór nad prawidłowym działaniem systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzierżoniowie, 

b) współpraca z podmiotami działającymi na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, 
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c) realizacja zadań Gminy Miejskiej Dzierżoniów wskazanych w Porozumieniu zawartym 13.05.2010 r. 
w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w porozumieniu zawartym 2.10.2012 r. 
w sprawie współpracy w zespole interdyscyplinarnym, 

d) współdziałanie z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

e) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu 
powstrzymywanie przemocy, 

f) gromadzenie danych na temat placówek wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, 

g) zbieranie danych na temat skali i dynamiki zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Porozumienia o partnerstwie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Intencją partnerstwa jest wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Partnerów: 

1) Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, 

2) Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, 

3) Straży Miejskiej w Dzierżoniowie, 

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

5) Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, 

6) Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez TPD w Dzierżoniowie, 

7) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

8) przedstawicieli oświaty, 

9) przedstawicieli ochrony zdrowia. 

Partnerstwo przyczyni się do realizacji wspólnych działań przy wykorzystaniu pełni możliwości zawodowych 
poszczególnych Sygnatariuszy Partnerstwa oraz zintegrowania działań i rozwijania współpracy pomiędzy 
Partnerami. 

3. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

1) Cel pracy zespołu: szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych 
w oparciu o diagnozę potrzeb. 

2) Skład zespołu: zgodnie z art. 9a ust. 3,4,5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1439 z późniejszymi zmianami). 

3) Zadania zespołu określone są w art. 9b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1439 z późniejszymi zmianami). 

4. Poradnictwo w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (OIK) dla uzależnionych 
i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy.

1) Cel realizacji zadania: 

a) wsparcie prawne i psychologiczne ofiar przemocy, 

b) działania korekcyjno-edukacyjne oraz wsparcie psychologiczne sprawców przemocy domowej, 

Proponowane dyżury specjalistów: psycholog, prawnik, terapeuta. 

2) Zadania OIK-u: 

a) udzielanie wsparcia psychologicznego, 

b) udzielanie wsparcia prawnego, 

c) gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom 
dotkniętym zjawiskiem przemocy, 

d) gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach realizujących programy w zakresie 
rozładowywania napięcia, radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania konfliktów, 

Uchwalony Strona 4



e) gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach realizujących programy 
terapeutyczno-korekcyjne wobec sprawców przemocy, 

f) organizowanie warsztatów i grup wsparcia dla ofiar przemocy, 

g) organizowanie warsztatów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy. 

3) Wskaźniki osiągnięcia celu: 

a) liczba porad udzielonych ofiarom przemocy, 

b) liczba sprawców przemocy objętych działaniami terapeutycznymi, 

c) liczba ponownych incydentów stosowania przemocy wśród rodzin objętych działaniami. 

5. Mieszkania interwencyjne w Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie.

Cel: Ochrona ofiary przemocy w rodzinie. 

W Centrum Aktywizacji Społecznej znajdują się mieszkania interwencyjne, w których tymczasowe 
schronienie znajdą ofiary przemocy w rodzinie. Skierowanie do tymczasowego przebywania w mieszkaniu 
interwencyjnym będzie wydawał Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. W skierowaniu 
wskazany będzie również okres niezbędny do przebywania ofiary przemocy w mieszkaniu interwencyjnym. 
Tryb kierowania i regulamin funkcjonowania mieszkań interwencyjnych uregulowany będzie oddzielnie. 

II Systematyczna edukacja środowiska lokalnego.

Zadanie 1. Przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym 
i edukacyjnym.

1. Cel realizacji zadania: Ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania 
przemocy oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Dzierżoniowa. 

2. Realizacja zadania: 

a) gabloty informacyjne w Urzędzie Miasta, Ośrodku Pomocy Społecznej, Komisariacie Policji, siedzibie 
Straży Miejskiej, placówkach opieki zdrowotnej oraz placówkach oświatowych, 

b) przygotowanie i rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy, 

c) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób 
uwikłanych w zjawisko przemocy domowej, 

d) rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych, 

e)  udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadanie 2. Promowanie właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z agresją.

1. Cel realizacji zadania: Wyrabianie właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie 
z agresją. 

2.Realizacja zadania wobec wybranych grup: 

1) dzieci i młodzież: 

a)  prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach, świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, 

b)  realizacja szkolnych programów profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

c)  wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zachowania nieagresywne. 

2)  dorośli: 

a) konsultacje indywidualne i rodzinne w OIK, 

b) warsztaty, grupy wsparcia. 

3. Wskaźniki osiągnięcia celu: 

1) liczba gablot informacyjnych, 

2) ilość rozpowszechnionych materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 
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3) liczba zrealizowanych programów profilaktycznych. 

III. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się 
z problematyką przemocy w rodzinie.

Zadanie 1: Udział w specjalistycznych szkoleniach oraz organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych 
możliwością podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Cel realizacji zadania: Podniesienie poziomu wiedzy specjalistów różnych grup zawodowych stykających 
się z problematyką przemocy. 

2. Realizacja zadania: 

1) gromadzenie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych w zakresie zjawiska przemocy domowej, 

2) opracowanie informacji o ofercie szkoleniowej różnych instytucji podwyższających umiejętności 
w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

3) organizowanie konferencji i szkoleń specjalistycznych dla wybranych osób lub grup zawodowych. 

3. Wskaźniki realizacji celu: 

1) liczba przeszkolonych osób, 

2) liczba zorganizowanych szkoleń i konferencji. 

REALIZACJA PROGRAMU

Realizacja Programu  rozpoczęła się uroczystym podpisaniem 13.05.2010 r. Porozumienia o partnerstwie na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w trakcie którego zostały omówione role i zadania 
poszczególnych partnerów programu działających na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej. 

ADRESACI PROGRAMU

1. Mieszkańcy Dzierżoniowa 

2. Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy. 

3. Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy. 

4. Przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi 
przemocą m.in. pracownicy socjalni, policjanci, strażnicy miejscy, nauczyciele i pedagodzy szkolni, pracownicy 
służby ochrony zdrowia, pracownicy świetlic opiekuńczo-wychowawczych, członkowie Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5. Sprawcy przemocy w rodzinie. 

REALIZATOR PROGRAMU

1. Urząd Miasta w Dzierżoniowie. 

2. Zespół Interdyscyplinarny. 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej. 

4. OIK. 

5. Policja. 

6. Straż Miejska. 

7. Placówki ochrony zdrowia. 

8. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

9. Placówki oświatowe. 

10. Inne instytucje, organizacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne realizujące cele i zadania zawarte 
w Programie. 

PROGNOZOWANE EFEKTY

1. Zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar przemocy. 
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2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie, w tym spadek liczby rodzin, w których podejmowano 
interwencje wielokrotnie. 

3. Pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej – stała edukacja. 

4. Ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

5. Zwiększenie dostępności pomocy dla sprawców przemocy. 

6. Integracja działań wielu specjalistów z terenu miasta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie jest budżet Gminy Miejskiej Dzierżoniów, budżet 
państwa. 
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Uzasadnienie

Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały.

Celem projektu Uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa jest przyjęcie Miejskiego Programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013 - 2017. 

Aktualny stan faktyczny i prawny.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 
U. z 2005r. Nr. 180 poz. 1493 ze zm.) po dokonaniu nowelizacji art. 6 ustawą z dnia 10.06.2010 r. w sprawie 
zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, realizacja zadań 
dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy. W Gminie Miejskiej 
Dzierżoniów podjęte zostały następujące działania: 

1) 13.05.2010 r. zawarte zostało Porozumienie o współpracy w ramach gminnego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Sygnatariuszami Porozumienia byli: Burmistrz Dzierżoniowa - Marek Piorun, 
Komendant Powiatowej Policji w Dzierżoniowie - podinspektor Marek Mitraszewski, Prezes Sądu Rejonowego 
w Dzierżoniowie - Izabela Żylińska - Małecka, Komendant Straży Miejskiej w Dzierżoniowie - Krzysztof 
Małecki - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Anna Łata, Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dzierżoniowie - Aneta Grzelka, Prezes Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy TPD - Jadwiga 
Więckowska. 

2) Uchwałą Nr LXV/392/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z 25 października 2010 r. przyjęty został Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015. 

3) Uchwałą Nr V/39/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z 28 lutego 2011 r. przyjęto tryb i sposób 
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 

4) Zarządzeniem nr 261/2011 Burmistrza Dzierżoniowa z 20 maja 2011 r. powołany został Zespół 
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

5) 17.06.2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, na którym wyłoniono 
Przewodniczącego, Zastępcę  Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego. 

6) 6.10.2011 r. zorganizowane zostało szkolenie pn. „Tworzenie i działanie Zespołów Interdyscyplinarnych”, 
w którym uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dzierżoniowie. 

7) Zarządzeniem nr 577/2011 Burmistrza Dzierżoniowa z 14 listopada 2011 r. przyjęty został regulamin 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

8) 23 maja 2012 r. w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dzierżoniowie odbyło się szkolenie 
z zakresu procedury „Niebieskiej Karty”, w którym uczestniczyli pedagodzy z dzierżoniowskich szkół. 

9) Uchwałą nr 1/2012 z 3 sierpnia 2012 r. Zespół Interdyscyplinarny powołał 6 grup roboczych do 
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

10) 02.10.2012 r. podpisano porozumienia z instytucjami, których przedstawiciele powołani zostali do składu 
zespołu interdyscyplinarnego w celu zapewnienia współpracy w zakresie tworzenia i skutecznej realizacji 
ustawowych zadań zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

11) 27.02.2013 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się szkolenie z zakresu działania 
i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz w Szkole Podstawowej nr 9 szkolenie pn. „Szkolenie dla 
kadry pedagogicznej z zakresu pomocy uczniowi krzywdzonemu - procedury „Niebieskiej Karty". 

Od 1 lipca 2013 r. w Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie przy  ul. Nowowiejskiej 88 planuje 
się uruchomić mieszkania interwencyjne, w których tymczasowe schronienie znajdą m. in. ofiary przemocy 
w rodzinie. 

Różnice pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.

Przedkładany projekt stanowi aktualizację Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011 - 
2015 przyjęty Uchwałą Nr LXV/392/10 z 25 października 2010 r. 
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Aktualizacja programu dotyczy: 

1) doprecyzowania celów i prognozowanych efektów programu, 

2) doprecyzowania zapisów w zakresie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

3) wprowadzenia zapisów w zakresie możliwości umieszczenia czasowego ofiar przemocy w rodzinie 
w mieszkaniach interwencyjnych w budynku CAS-u przy ul. Nowowiejskiej 88, 

4) rozszerzenia zadań OIK-u w zakresie działań edukacyjno - kompensacyjnych dla sprawców przemocy - 
warsztaty terapeutyczne dla sprawców. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonuje od 17 czerwca 2011 r. 
W tym okresie Zespół podjął następujące działania: 

W 2011 r.: 

1) rozpatrzył 5 „Niebieskich Kart” powołał do każdej sprawy grupę roboczą (12 spotkań grup roboczych), 

2) zgromadził materiały do wydania ulotki dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

W 2012 r. : 

1) 23.05.2012 r. zorganizował szkolenie dla dzierżoniowskich placówek oświatowych i pracowników OPS-u 
w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”, 

2) Zespół podjął działania inicjujące prowadzenie w placówkach oświatowych, edukacji i informacji 
w obszarze przeciwdziałania przemocy  rówieśniczej i przemocy w rodzinie. Zrealizowano następujące 
działania: 

- szkolenia dla osób pierwszego kontaktu z ofiarami i sprawcami przemocy, 

- programy profilaktyczne dot. przeciwdziałaniu przemocy w szkole, 

- udzielano uczniom wsparcia psychologicznego, 

- wprowadzono poradnictwo psychologiczne dla rodziców, 

- diagnozowano problemy ucznia w środowisku szkolnym i domowym, 

- informowano rodziców na wywiadówkach szkolnych o istniejących placówkach i instytucjach oferujących 
pomoc pedegogiczno-psychologiczną, 

- przygotowywano w szkołach materiały, ulotki, gazetki tematyczne, 

- wdrażano różne techniki i metody terapeutyczne. 

3) Zespół Interdyscyplinarny w 2012 r. pojął działania w 42 nowych sprawach, w których zostały założone 
„Niebieskie Karty” przez policję i przekazane do Przewodniczącego Zespołu.  Zespół wyznaczył do każdej 
sprawy grupę roboczą. W 2012 r. odbyły się 223 spotkania grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny zamknął 
13 procedur „Niebieskiej Karty”. 

Projekt Programu był konsultowany i pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Interdyscyplinarny (16.04.2013 
r.) i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (17.04.2013 r.). 

Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy.

W dziale 852, w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 
kwotę 7.000,00 zł. 

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.

1. Wewnętrzni: 
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- Wydział Infrastruktury Społecznej 

 

Zastępca Burmistrza ds. społecznych

Ryszard Szydłowski
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