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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Lipnie                               
                                                           na lata  2010-2015  
 
 

I.  Wstęp 
Rodzina jest najwaŜniejszym środowiskiem w Ŝyciu człowieka, kształtującym 

osobowość, system wartości, poglądy, styl Ŝycia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla 
dzieci. WaŜną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny odgrywają wzajemne relacje 
pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji Ŝycia 
rodziny nie jest ona w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrz rodzinne ulegają 
zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz 
bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz                          z oczekiwaniami 
społecznymi.  

Przemoc domowa moŜe być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji   w rodzinie. 
Mimo, Ŝe w relacjach międzyludzkich istniała ona zawsze, mówiono o niej niewiele, jakby nie 
postrzegając jej jako powaŜnego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. 

Mówiąc o przemocy naleŜy pamiętać, Ŝe jest ona zjawiskiem, które występuje 
powszechnie w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym Ŝyciu, zakładzie pracy, 
środkach masowego przekazu i w rodzinie.  

Przemoc doznana w rodzinie rodzi niezmiernie szkodliwe konsekwencje, dające         o 
sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliŜszej lub dalszej perspektywie czasowej. 
Najbardziej jednak niepokojące jest to, Ŝe „ przemoc rodzi przemoc”, tworząc swoistą  pętlę  
przemocy, spinając coraz to nowe generacje pokoleń. 

 
 

II.  Lokalna diagnoza sytuacji 
 
Na terenie Gminy pomocą w zakresie uzaleŜnień i współuzaleŜnień oraz przemocą  

 zajmuje się: 
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
• Powiatowa Komenda Policji, 
• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
• Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców Miasta Lipna mających problemy 

alkoholowe oraz ich rodzin. 
 

Na podstawie danych uzyskanych z Powiatowej Komendy Policji w Lipnie liczba 
przeprowadzonych interwencji domowych wyniosła ogółem w latach :  
    -  w 2008 r. –  147 interwencji   domowych ,  w   tym : 12 -  dotyczących     procedury         
        Niebieska   Karta, 
   -    w  2009 r  – 111 interwencje   domowe,   w   tym:    14 -    dotyczących      procedury     
         Niebieska  Karta.    
 
   
 



       
Rodzaj interwencji Ogółem : kobiety męŜczyźni nieletni 
 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Liczba 
przeprowadzonych 
interwencji domowych 

147 111       

Interwencje dotyczące 
przemocy w rodzinie 

40 41       

Liczba pokrzywdzonych 80 66 38 40 6 5 36 21 
Liczba sprawców 41 41 1 1 40 40 0 0 
Liczba sprawców pod 
wpływem alkoholu 

35 36 1 0 35 36 0 0 

 
 
     Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe interwencje domowe dotyczące przemocy w rodzinie zarówno w 
2008 jak w 2009 roku dotyczyły męŜczyzn, którzy byli pod wpływem alkoholu. Osobami 
pokrzywdzonymi we wszystkich przypadkach były kobiety.  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, takŜe docierał do tych środowisk w ślad za pismem 
jakie o interwencji otrzymywał z Komendy Policji w Lipnie. 
W większości przypadków sprawcy przemocy byli wzywani na posiedzenia Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie oraz deklarowali uczestnictwo w Punkcie 
Konsultacyjnym dla mieszkańców Miasta Lipna, mających problemy z alkoholowe oraz członków 
ich rodzin.  
   
III. Podstawa prawna 
 Podstawę prawną działań związanych z pomocą dla osób dotkniętych przemocą         w 
rodzinie stanowią:  

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 
142,  poz. 1591 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70  poz. 473  z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z 
późn. zm ), 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z 
późn. zm.),  

• Ustawa  z  dnia  6   kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.),  
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9, poz. 59, z 

późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553,  z późn. 

zm.), 
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                               ( 

Dz. U.  z 2005 r.  Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ). 
• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipno w latach 2007 – 

2013. 
• Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
 

 
 
 
 



IV. Adresaci  Programu 
Program przeznaczony jest dla: 

• ofiar i sprawców przemocy, 
• rodzin, dzieci i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy, 
• przedstawicieli instytucji i słuŜb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą ( 

pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni i społeczni, 
policjanci, pracownicy słuŜby zdrowia  ), 

• wszystkich mieszkańców Miasta Lipna. 
V. Cele 
 
Celem Programu jest: 

• zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 
• zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności 

pomocy, 
• zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 
 

Cele ogólne będą realizowane przez: 
• systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 
• podnoszenie wraŜliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie, 
• udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 
• oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

 
VI.  Podstawowe  zadania  Gminy 
 
1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

• systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie (ulotki, 
broszury, plakaty, artykuły do prasy lokalnej), 

• systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli róŜnych grup zawodowych 
stykających się z problemem przemocy w rodzinie (szkolenia), 

• wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskiem lokalnym i placówkami (wymiana 
informacji i współpraca), 

• monitorowanie prowadzonych działań, które pozwolą na systematyczną ocenę efektów. 
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 
• wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się statutowo 

pomocą ofiarom przemocy w rodzinie, 
• utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. 
3. Opracowanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

 
• budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, 
• nawiązanie 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), 

• monitorowanie prowadzonych programów, które pozwolą na systematyczną ocenę efektów 
programów. 

 
VII. Realizatorzy Programu 
 Za realizację Programu odpowiadać będą: 

• Burmistrz Miasta Lipna, 
• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie, 



• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, 
• Powiatowa Komenda Policji w Lipnie, 
• Punkt Konsultacyjny w Lipnie, 
• Szkoły na terenie miasta Lipna . 

 
VIII. Finansowanie 
 
 Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy           w 
Rodzinie są środki finansowe z budŜetu gminy. 
 
IX. Monitorowanie i realizacja programu 
 
        Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie             
w Mieście Lipno przygotuje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy                       
Społecznej w Lipnie odpowiedzialny za koordynację Programu, i  przedłoŜy Radzie Miejskiej w 
Lipnie do końca miesiąca kwietnia następującego po roku,  za  który  przedłoŜy  sprawozdanie. 
 


