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R A D Y G M I N Y Z A P O L I C E 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

w sprawie przyjecia Gminnego Programu PrzeciwdziaJania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2016 - 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Gminy Zapolice 
uchwala, co nast?puje: 

§ 1. Przyjmuje si? Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2016 - 2020, stanowi^cy 
zal^cznik do uchwaly. 

§ 2 . Traci moc Uchwala Nr XVIl/106/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 lutego 2016 r. 
w sprawie przyj?cia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2016 - 2020. 

§ 3. Realizacj? programu powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 4. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy 
ogloszeh w budynku Urz?du Gminy Zapolice oraz zamieszczeniu na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urz?du Gminy Zapolice i wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 



Zal^cznik do Uchwaly Nr X I X / 125/16 
Rady Gminy Zapolice 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA P R Z E M O C Y W RODZINIE 
ORAZ O C H R O N Y O F I A R P R Z E M O C Y W RODZINIE W G M I N I E Z A P O L I C E 

NA LATA 2016-2020 

Zapolice 2016 r. 



PODSTAWY PRAWNE 

Podstaw^ prawn^ dzialan zwi^zanych z przeciwdziaianiem przemocy jest: 
- Konstytucja Rzeczypospolitej Poiskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, 

poz. 483 ze zm.) Rozdzial drugi pt. „Wolnosc, Prawa i Obowi^zki Czlowieka 
i Obywatela" reguluje zasady zapewniaj^ce kazdemu nietykalnosc osobist^ i cielesn^ 
oraz stawia na ich strazy wladze publiczne przyznaj^c obywatelowi prawo zadania 
organow wladzy publicznej szczegolnej ochrony dziecka przed przemocy, 
okruciehstwem, wyzyskiem i demoralizacj^, 

- Ustawa z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1390 ze zm.). 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U. 2015, poz. 163 ze zm.) 
Wedtug polskich regulacji prawnych przemoc jest przest?pstwem. W zaleznosci od tego, czy 
przemoc ma charakter jednorazowy, czy si? powtarza, jest scigana z roznych artykulow 
Kodeksu kamego. Jezeli przemoc ma charakter ci^gly, zostanie zakwalifikowana jako 
przest?pstwo zn?cania si? nad rodziny z art. 207 Kodeksu kamego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 
553 z pozn. zm), ktore jest scigane z urz?du. 

Artykul 207 Kodeksu karnego stanowi: 
- „§1. Kto zn?ca si? fizycznie lub psychicznie nad osob^ najblizszq lub inn^ osob^ 

pozostaj^c^ w stalym lub przemijaj^cym stosunku zaleznosci od sprawcy albo nad 
maioletnim lub osoba nieporadn^ ze wzgl?du na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega 
karze pozbawienia wolnosci od 3 miesi?cy do 5 lat. 

- §2. Jezeli czyn okreslony w §1 pol^czony jest ze stosowaniem szczegolnego 
okruciehstwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do 10 lat. 

- §3. Jezeli nast?pstwem czynu okreslonego w §1 lub 2 jest targni?cie si? 
pokrzywdzonego na wlasne zycie, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 2 
do 12 lat". . 

Zgodnie z art. 9d ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie podejmowanie 
interwencji w srodowisku wobec rodziny dotkni?tej przemocy odbywa si? w oparciu 
0 procedur? „Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkni?tej przemocy w rodzinie. 
Procedura „Niebieskie Karty" obejmuje ogol czynnosci podejmowanych i realizowanych przez 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej, gminnych komisji 
rozwiazywania problemow alkoholowych, Policji, oswiaty i ochrony zdrowia, w zwi^zku 
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Przedstawiciele podmiotow, 
0 ktorych wyzej mowa realizuj^ procedur? „Niebieskie Karty" w oparciu o zasad? wspolpracy 
1 przekazujq informacje o podj?tych dzialaniach przewodnicz^cemu zespolu 
interdyscyplinamego. Wszcz?cie procedury „Niebieskie Karty" nast?puje przez wypelnienie 
formularza „Niebieska Karta" w przypadku powzi?cia, w toku prowadzonych czynnosci 
sluzbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec czlonkow rodziny lub 
w wyniku zgloszenia dokonanego przez czlonka rodziny lub przez osob? b?d4C4 swiadkiem 
przemocy w rodzinie. 

Wszystkie instytucje pahstwowe i samorz^dowe, ktore w zwi^zku ze swojq 
dzialalnosci^ dowiedzialy si? o popelnieniu przest?pstwa sciganego z urz?du ŝ  zobowi^zane 
niezwtocznie poinformowac o tym prokuratur? lub policj?. Zaniechanie tego obowi^zku moze \ 
skutkowac odpowiedzialnosci^ kam^. 

Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w gminie Zapolice na lata 2016 - 2020 zgodny jest z Krajowym Programem 
Przeciwdzialania Przemocy na lata 2014 - 2020, przyj?tym Uchwaly Nr 76 Rady Ministrow z 
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dnia 29.04.2014 r. i Wojewodzkim Programem Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata 
2011 -2015. 

I. T E O R E T Y C Z N E PODSTAWY ZJAWISKA P R Z E M O C Y W RODZINIE 

Przemocy w rodzinie okreslane jest „kazde zachowanie skierowane wobec osoby 
bliskiej, ktorego celem jest utrzymanie nad ni^ kontroli i wladzy. Przemoc w rodzinie to 
zamierzone, wykorzystuj^ce przewag? sil dziatanie przeciwko czlonkowi rodziny naruszaj^ce 
jego godnosc oraz podstawowe prawa i wolnosci, powoduj^ce cierpienie i szkody" 
[Nowakowska, 2008, s. 21]. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy 
defmiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzaj^ce si? umyslne dzialanie lub 
zaniechanie naruszaj^ce prawa lub dobra osobiste czlonkow rodziny, w szczegolnosci 
narazaj^ce te osoby na niebezpieczehstwo utraty zycia, zdrowia, naruszaj^ce ich godnosc, 
nietykalnosc cielesn^. wolnosc, wtym seksualn^, powodujqce szkody na ich zdrowiu 
fizycznym lub psychicznym, a takze wywoluj^ce cierpienia i krzywdy moraine u osob 
dotkni?tych przemocq. 

Rodzina jest najwazniejszym srodowiskiem w zyciu czlowieka, ksztaltuj^cym 
osobowosc, system wartosci. pogl^dy i styl zycia. Waznq rol? w prawidlowo funkcjonuj^cej 
rodzinie odgrywaj^ wzajemne relacje pomi?dzy rodzicami, oparte na milosci i zrozumieniu. 
W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizowac podstawowych zadah, role 
wewnqtrzrodzinne ulegaj^ zaburzeniu. lamane ŝ  reguly, a zachowania poszczegolnych 
czlonkow rodziny stajq si? coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz 
oczekiwaniami spolecznymi. Przemoc domowa moze bye zarowno skutkiem, jak i przyczyn^ 
dysfunkcji w rodzinie. Nalezy j ^ zaklasyfikowac do kategorii zachowah negatywnych o duzej 
szkodliwosci spolecznej. Prowadzi do powaznych naruszeh norm moralnych i prawnych, 
tragicznych skutkow psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do powaznych okaleczen 
czy zabojstw [Sasal, 2005, s. 16-19]. 

Wokol przemocy naroslo wiele mitow. Jednym z nich jest przekonanie, ze jest to 
zjawisko marginalne, wyst?puJ4ce wyl^cznie w patologicznych srodowiskach. Tymczasem 
wedlug danych statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi 
powazny problem spoleczny. Zn?canie si? nad rodziny jest najcz?sciej popelnianym 
przest?pstwem w Polsce, zaraz po przest?pstwach przeciwko mieniu i zyciu [Tomaszewska, 
2007, s. 36-37]. 

Przemoc ze strony najblizszej osoby jest doswiadczeniem traumatycznym, 
okaleczajqcym psychik?. Przemoc w rodzinie przybiera rozne formy: od przemocy fizycznej, 
przez przemoc psychiczny i seksualny, po przemoc ekonomiczny. Przemoc w rodzinie rzadko 
jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter dlugotrwaly i cykliczny. 

Rodzaje przemocy: 
1. Przemoc fizyczna - jej celem jest zadanie ofierze bolu fizycznego, uszkodzenie jej 

ciala, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie jy zycia. 
2. Przemoc seksualna - to zachowanie zmuszajyce ofiar? do podj?cia niechcianych 

zachowah seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualnosci. 
3. Przemoc psychiczna - to zachowanie, ktorego celem jest umniejszanie poczucia 

wlasnej wartosci ofiary, wzbudzanie w niej strachu. 
4. Przemoc ekonomiczna - to kazde zachowanie, ktorego celem jest ekonomiczne 

uzaleznienie ofiary od sprawcy. 
5. Zaniedbanie - to ciygle nie zaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych 

i emocjonalnych. 
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Cykle przemocy: 
1. Faza narastania napifcia - poczytkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost 

napi?cia, narastajy sytuacje konfliktowe, 
2. Faza ostrej przemocy - nast?puje wybuch agresji, sprawca przemienia si? w kata, 

moze dokonac strasznycli czynow nie zwracajyc uwagi na krzywd? innych, 
3. Faza miodowego miesi^ca - to czas skrucliy i okazywania milosci. Sprawca zaczyna 

dostrzegac to, co si? wydarzyio. Probuje zaiagodzic sytuacj?, przeprasza, obiecuje 
popraw?, staje si? uczynny i mily. Pozwala ofiarom uwierzyc, ze teraz b?dzie inaczej. 

Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzen ciala ofiary, 
ale takze do zaburzen emocjonalnych oraz zaburzeh w sposobie, w jaki postrzega ona sama 
siebie, sprawc? oraz innych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga 
niezwlocznego podj?cia dzialan zawartych w niniejszym Programie. 

II. DIAGNOZA ZJAWISKA P R Z E M O C Y W RODZINIE W GMINIE Z A P O L I C E 

Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2016 - 2020 jest kontynuacjy dzialan podj?tych 
w ramach realizacji programu na lata 2011-2015. Istotnym elementem Programu jest 
koordynacja dzialan podejmowanych przez Gmin? na rzecz osob doswiadczajycych przemocy 
oraz sprawcow przemocy. Podejmowane dotychczas dzialania potwierdzajy ich skutecznosc 
zarowno w sferze udzielania profesjonalnej pomocy jak rowniez w sferze dzialan 
prewencyjnych. Podstaw? programu stanowi podejscie interdyscyplinarne, zgodnie z ktorym -
wszelkie dzialania na rzecz pomocy rodzinie powinny bye planowane i wdrazane przez 
specjalistow z roznych dziedzin, b?d4cych przedstawicielami roznych instytucji i organizacji. 

Trudno ocenic skal? przemocy w rodzinie, najlepiej obrazujq jy statystyki, opracowane 
na podstawie danych Zespolu Interdyscyplinamego zebrane w ramach procedury „Niebieskie 
Karty" 

Tabela 1. Liczba zalozonych Niebieskich Kart w latach 2014 - 2015 przez instytucje 

Instytucja 
zakladaj^ca NK 

Liczba Niebieskich Kart przekazanych do 
Przewodniczacego Zespolu Interdyscyplinamego 

2014 2015 

Razem 9 :. 9 

Policja 7 9 

GOPS \' 0 

Oswiata 1 0 

Sluzba zdrowia 0 0 

GKRPA 0 - 0 - • -

Zrodlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych Zespolu Interdyscyplinamego w Zapolicach 

Dane te jednak nie oddajq w pelni obrazu przemocy na terenie Gminy Zapolice. Zjawisko 
to jest znane, jednak nie zawsze jest ujawniane, co utrudnia rozpoznanie i przeciwdzialanie. 
W ostatnim czasie zauwazalna jest tendencja wzrostowa osob szukajycych wsparcia i pomocy 
w sytuacjach przemocy domowej. Prowadzone dzialania lokalne jak i ogolnopolskie powodujy 
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zmiany swiadomosci spolecznej, i z jednej strony zwi?ksza si? gotowosc domniemanych ofiar 
przemocy do ujawniania takich spraw, a z drugiej wiyzy si? z wi?kszym profesjonalizmem 
przedstawicieli sluzb zobowiyzanych do podejmowania interwencji i udzielania pomocy. 
Niewytpliwie jednym z glownych podmiotow zaangazowanych w zwalczanie problemu 
przemocy w rodzinie jest Policja. Ponizej przedstawione zostaly dane dotyczace liczby 
interwencji oraz wszcz?tych post?powah w sprawach o zn?canie w latach 2014-2015. 

Tabela 2. Liczba interwencji Policji 
2014 r. 2015 r. 

Interwencje domowe - ogolem 75 70 

Interwencje dotjcz^ce przemocy w rodzinie 7 z N K 9 z N K 
Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie danych z KPP w Zduhskiej Woli 

Tabela 3. Liczba wszcz?tych post^powaii o zn^canie 
2014 r. 2015 r. 

Wszcz?te post?powania z art. 207 § 1 k.k. 2 1 

Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie danych z KPP w Zdunskiej Woli 

Statystyki Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej pokazujy, ze w roku 2015 r. 
z pomocy Osrodka skorzystaly lycznie 216 rodzin, co daje 594 osob w rodzinach, a najcz?sciej 
pojawiajacym si? powodem udzielania pomocy byly: ubostwo, bezrobocie, niepelnosprawnosc, 
alkoholizm i problem przemocy. Tabela zawarta ponizej przedstawia rodziny 
i osoby w rodzinach, ktorym w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. udzielono pomocy 
w formie pracy socjalnej, jak i finansowej w zwiyzku z wyst?powaniem przemocy w rodzinie 
i alkoholizmu. 

Tabela 4. Rodziny korzystajsjce z pomocy ze wzgl?du na alkoholizm i przemoc 

powod 
przyznania 

pomocy 

2014 r. 2015 r. powod 
przyznania 

pomocy liczba rodzin liczba osob w 
rodzinach 

liczba 
rodzin 

liczba osob w 
rodzinach 

alkoholizm 35 75 30 60 

przemoc w 
rodzinie 2 5 0 0 

Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie danych GOPS w Zapolicach 

Kolejna tabela przedstawia dane dotyczace liczby osob podejrzanych o stosowanie przemocy, 
jak i dotkni?tych przemocy w rodzinie w latach 2014-2015. 

Tabela 5. Liczba osob podejrzanych o stosowanie przemocy i dotkni?tych przemocy 

2014 r. 2015 r. 

Liczba osob wobec, ktorych 
istnieje podejrzenie, ze ŝ  
dotknifte przemocy w 

9 18 
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rodzinie: 

w tym: liczba kobiet 8 11 
w tym: liczba mfzczyzn 1 4 
w tym: liczba dzieci 0 3 
Liczba osob wobec, ktorych 
istnieje podejrzenie, ze 
stosujq przemoc w 
rodzinie: 

8 8 

w tym: liczba kobiet 0 0 

w tym: liczba m?zczyzn 8 8 

w tym: liczba dzieci 0 0 

Zr6dio:opracowanie wtasne na podstawie danych GOPS w Zapolicach , 

Wazny rol? w Gminie Zapolice stanowi Punkt Konsultacyjny - Psycholog i Gminna Komisja 
Rozwiyzywania Problemow Alkoholowych, w ktorym specjalisci pracujy z osobami 
z problemem alkoholowym, uzaleznionymi. Tabela ponizej przedstawia liczb? udzielonych 
poradw latach 2014-2015. 

Tabela 6. Liczba udzielonych porad psychologa dla klientow Zespolu 
Interdyscyplinamego 

Punkt Konsultacyjny - liczba 
udzielonych porad 2014 r. 2015 r. 

indywidualne 
72 w tym 27 z 

przemocy 
73 w tym 25 z 

przemocy 
grupowe 0 0 
R A Z E M 72 73 

Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie danych Zespolu Interdyscyplinamego 

Przewodniczycy Zespolu Interdyscyplinamego w przypadku 10 osob podejrzewanych o 
stosowanie przemocy w rodzinie zlozyl do Gminnej Komisji Rozwiyzywania Problemow 
Alkoholowych wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe, z czego komisja 
skierowala 6 wnioskow do sydu o nalozenie obowiyzku leczenia odwykowego. W Punkcie 
Konsultacyjno informacyjnym przy GKRPA w 2015 r. udzielono 18 porad dla 16 osob 
doswiadczajycych przemocy i jednoczesnie wspoluzaleznienia. Ponadto Punkt konsultacyjny 
zajmowal si? 14 rodzinami, w ktorych wyst?powal problem alkoholowy i przemoc. Liczba 
osob w tych rodzinach to 35 osob (mowimy o rodzinie, jezeli przynajmniej 2 czlonkow zglosilo 
si? do punktu po porad?). Coraz wi?cej osob korzysta takze z konsultacji - pracy socjalnej, 
udzielanych przez pracownikow oraz z oferty dzialajycego na terenie Gminy Zapolice Punktu 
Konsultacyjno - Informacyjnego, w ktorym przyjmujy: psycholog, prawnik i trener ds. 
uzaleznieh i przemocy. 

III. ZADANIA SLUZB W Z A K R E S I E PRZECIWDZIALANIA P R Z E M O C Y 
W RODZINIE 
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Gmina 
Do zadan gminy nalezy w szczegolnosci tworzenie gminnego systemu przeciwdzialania 
przemocy w rodzinie, w tym: 

- opracowanie i realizacj a gminnego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie 
i ochrony ofiar, 

- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzialania przemocy 
w rodzinie w szczegolnosci poprzez dzialania edukacyjne sluzyce wzmocnieniu ' 
opiekuhczych i wychowawczych kompetencji rodzicow w rodzinach zagrozonych 
przemocy w rodzinie, 

- zapewnienie osobom dotkni?tym przemocy w rodzinie miejsc w osrodkach wsparcia, 
- tworzenie zespolow interdyscyplinamych 

Pomoc spoteczna 
Celem dzialan pomocy spolecznej jest umozliwienie osobom i rodzinom przezwyci?zenia 
trudnych sytuacji zyciowych, ktorych same nie sy w stanie pokonac, a takze zapobieganie 
powstawaniu tych sytuacji. Pomoc spoleczna jest udzielana mi?dzy innymi w przypadku 
przemocy w rodzinie. Bezposredniy pomocy rodzinom i osobom potrzebujycym zajmujy si? 
pracownicy socjalni zgodnie z ustalony rejonizacjy. 
W ramach swoich kompetencji i zadah pracownik socjalny: 

- diagnozuje sytuacj? i potrzeby osoby, co do ktorej, istnieje podejrzenie, ze jest dotkni?ta 
przemocy w rodzinie. 

- udziela kompleksowych informacji o mozliwosciach uzyskania pomocy, 
w szczegolnosci psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, 
w tym o instytucjach i podmiotach swiadczycych specjalistyczny pomoc na rzecz osob 
dotkni?tych przemocy w rodzinie, formach pomocy dzieciom doznajycym przemocy 
w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach swiadczycych t? pomoc, mozliwosciach 
podj?cia dalszych dzialan majycych na celu popraw? sytuacji osoby, co do ktorej, 
istnieje podejrzenie, ze jest dotkni?ta przemocy w rodzinie, 

- organizuje niezwlocznie dost?p do pomocy medycznej, jezeli wymaga tego stan 
zdrowia osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni?ta przemocy w rodzinie, 

- zapewnia osobie, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni?ta przemocy 
w rodzinie, w zaleznosci od potrzeb, schronienie w calodobowej placowce swiadczycej 
pomoc, w tym w szczegolnosci w specjalistycznym osrodku wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie. 

- moze prowadzic rozmowy z osobami. wobec ktorych istnieje podejrzenie, ze stosujy 
przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz 
informuje te osoby o mozliwosciach podj?cia leczenia lub terapii i udziale 
w programach korekcyjno - edukacyjnych dla osob stosujycych przemoc w rodzinie. 

- wszczyna procedur? .,Niebieskiej Karty" zgodnie z rozporzydzeniem Rady Ministrow 
z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty" oraz wzorow formularzy 
„Niebieska Karta" 

Pracownicy socjalni, przedstawiciele pomocy spolecznej sy czlonkami zespolu 
interdyscyplinamego lub grup roboczych wspolpracujycych z zespolem interdyscyplinarnym. 
W razie bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia dziecka w zwiyzku z przemocy 
w rodzinie pracownik socjalny wykonujycy obowiyzki sluzbowe wspolnie z funkcjonariuszem 
Policji, a takze lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub piel?gniarky ma prawo podjyc 
decyzj? o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej nie zamieszkujycej wspolnie 
osoby najblizszej, w rodzinie zast?pczej lub w calodobowej placowce opiekuhczo -
wychowawczej. Pracownik socjalny ma obowiyzek niezwlocznego powiadomienia sydu 
opiekuhczego o tym fakcie, nie pozniej jednak niz w ciygu 24 godzin. 
Sluzba zdrowia 
Glownym zadaniem sluzby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy 
domowej zalicza si? do zakresu sytuacji obj?tych swiadczeniami zdrowotnymi, poniewaz 



bardzo cz?sto temu towarzyszy mu powazne uszkodzenia zdrowia somatycznego i zdrowia 
psychicznego. Pomoc ofiarom przemocy domowej powinna oprocz udzielenia pierwszej 
przemocy obej mowac nast?pujyce zadania: 

- umiej?tnosc przeprowadzenia spokojnej rozmowy umozliwiajycej rozpoznanie form 
przemocy i cz?stotliwosci jej wyst?powania, 

- poinformowanie osoby, co do ktorych, istnieje podejrzenie, ze jest dotkni?ta przemocy 
w rodzinie o istniejycych mozliwosciach skorzystania z pomocy, 

- wystawienie na prosb? poszkodowanych bezplatnego zaswiadczenia lekarskiego 
0 ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzen ciala powstalych wskutek uzycia sily 
psychicznej, 

- poinformowanie o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji, 
- powiadomienie organow scigania w przypadku podejrzenia popelnienia przest?pstwa 

stwierdzonego podczas badania lekarskiego (podejrzenia wykorzystywania 
seksualnego, ci?zkie obrazenia ciala) 

Przedstawiciel ochrony zdrowia uczestniczy w spotkaniach zespolu interdyscyplinamego lub 
grup roboczych wspolpracujycych z zespolem interdyscyplinamym, jak rowniez zobowiyzany 
jest do wszczecia procedury „Niebieskiej Karty" oraz wzorow formularzy „Niebieska Karta". 
W razie bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia dziecka w zwiyzku z przemocy 
w rodzinie pracownik socjalny wykonujycy obowiyzki sluzbowe wspolnie z funkcjonariuszem 
Policji, a takze lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub piel?gniarky ma prawo podjyc 
decyzj? o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej nie zamieszkujycej wspolnie 
osoby najblizszej, w rodzinie zast?pczej lub w calodobowej placowce opiekuhczo -
wychowawczej. 
Policja 
Do podstawowych zadah Policji nalezy mi?dzy innymi ochrona zycia i zdrowia ludzi. 
Dzialania chroniyce ofiary przemocy domowej podejmowane przez funkcjonariusza policji 
zgodnie z obowiyzujycym prawem to: 

- udzielanie osobie, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni?ta przemocy 
w rodzinie, niezb?dnej pomocy, w tym udzielenia pierwszej pomocy, 

- organizuje niezwloczny dost?p do pomocy medycznej, jezeli wymaga tego stan zdrowia 
osoby, CO do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni?ta przemocy w rodzinie, 

- podejmuje, w razie potrzeby, inne niezb?dne czynnosci zapewniajyce ochron? zycia, 
zdrowia i mienia osob, co do ktorych istnieje podejrzenie. ze sy dotkni?te przemocy 
w rodzinie, wtycznie z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec ktorej istnieje 
podejrzenie, ze stosuje przemoc w rodzinie, srodkow przymusu bezposredniego 
1 zatrzymania, 

- przeprowadza z osoby, wobec ktorej istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc 
w rodzinie, rozmow?, w szczegolnosci o odpowiedzialnosci kamej za zn?canie si? 
fizyczne lub psychiczne nad osoby najblizszy lub inny osoby pozostajycy w stalym lub 
przemijajycym stosunku zaleznosci od osoby, wobec ktorej istnieje podejrzenie, ze 
stosuje przemoc w rodzinie, albo nad maioletnim lub osoby nieporadny ze wzgl?du na 
jej Stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osob?, wobec ktorej istnieje podejrzenie, 
ze stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami 
wspolzycia spolecznego. 

- przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach nie cierpiycych zwloki, czynnosci 
procesowe w niezb?dnym zakresie, w granicach koniecznych dla zabezpieczenia 

' sladow i dowodow przest?pstwa, 
- podejmuje dzialania majyce na celu zapobieganie zagrozeniom mogycym wyst?powac 

w rodzinie, w szczegolnosci sklada systematyczne wizyty sprawdzajyce stan 
bezpieczehstwa osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni?ta przemocy 
w rodzinie, w zaleznosci od potrzeb okreslonych przez zespol interdyscyplinamy lub 
grup? roboczy. 



- wszczyna procedur? „Niebieskiej Karty" zgodnie z rozporzydzeniem Rady Ministrow 
z dnia 13.09.2011 r. oraz wzorow formularzy „Niebieska Karta". 

Funkcjonariusz policji uczestniczy w spotkaniach zespolu interdyscyplinamego lub grup 
roboczych wspolpracujycych z zespolem interdyscyplinarnym. 
W razie bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia dziecka w zwiyzku z przemocy 
w rodzinie pracownik socjalny wykonujycy obowiyzki sluzbowe wspolnie z funkcjonariuszem 
Policji, a takze lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub piel?gniarky ma prawo podjyc 
decyzj? o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej nie zamieszkujycej wspolnie 
osoby najblizszej, w rodzinie zast?pczej lub w calodobowej placowce opiekuhczo -
wychowawczej. 
Oswiata 
Ustawa o systemic oswiaty zobowiyzuje szkoly do wspomagania wychowawczej roli rodziny 
oraz zapewnienia opieki uczniom pozostajycym w trudnej sytuacji zyciowej. Rola szkoly 
w systemic ochrony dziecka jest znaczyca. Nauczyciele majy mozliwosc regulamego 
obserwowania funkcjonowania dziecka oraz zmian w jego zachowaniu. Pedagog i psycholog 
szkolny ma mozliwosc zdiagnozowania sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka. 
W przypadku uzyskania informacji, ze uczeh. ktory nie ukohczyl 18 roku zycia jest ofiary 
przemocy lub przest?pstwa powinien podjyc nast?pujyce kroki: 

- przeprowadza rozmow? z osoby doznajycy przemocy, w wamnkach gwarantujycych jej 
bezpieczehstwo, swobod? wypowiedzi i poszanowania godnosci, 

- diagnozuje sytuacj? i potrzeby osoby, co do ktorej, istnieje podejrzenie, ze jest dotkni?ta 
przemocy w rodzinie, 

- udziela kompleksowych informacji o mozliwosciach udzielenia pomocy, 
w szczegolnosci psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, 
w tym o instytucjach i podmiotach swiadczycych specjalistyczny pomoc na rzecz osob 
dotkni?tych przemocy w rodzinie, mozliwosciach podj?cia dalszych dzialan majycych 
na celu popraw? sytuacji osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni?ta 
przemocy w rodzinie, 

- organizuje niezwloczny dost?p do pomocy medycznej, jezeli wymaga tego stan zdrowia 
osoby, CO do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni?ta przemocy w rodzinie, 

- udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub 
osobie najblizszej o mozliwosciach pomocy psychologicznej, prawnej. socjalnej, 
i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom 
swiadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz 
osob dotkni?tych przemocy w rodzinie, 

- wszczyna procedur? „Niebieskiej Karty" zgodnie z rozporzydzeniem Rady Ministrow 
z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty" oraz wzorow formularzy 
„Niebieska Karta" 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych 
W sytuacji gdy aktom przemocy towarzyszy spozywanie alkoholu GKRPA podejmuje 
nast?pujyce dzialania: 

- diagnozuje sytuacj? i potrzeby osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni?ta 
przemocy w rodzinie, 

- udziela kompleksowych informacji o mozliwosciach uzyskania pomocy, 
w szczegolnosci psychologicznej. prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, 
w tym o instytucjach podmiotach swiadczycych t? pomoc, mozliwosciach podj?cia 
dalszych dzialan majycych na celu popraw? sytuacji osoby, co do ktorej istnieje 
podejrzenie, ze jest dotkni?ta przemocy w rodzinie, 

- organizuje niezwlocznie dost?p do pomocy medycznej, jezeli wymaga tego stan 
zdrowia osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotkni?ta przemocy w rodzinie, 

- moze prowadzic rozmowy z osobami, wobec ktorych istnieje podejrzenie, ze stosujy 
przemoc w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz 
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informuje te osoby o mozliwosciach podj?cia leczenia lub terapii i udziale 
w programach oddzialywah korekcyjno - edukacyjnych dla osob stosujycych przemoc 
w rodzinie, 

- wszczyna procedur? ,,Niebieskiej Karty" zgodnie z rozporzydzeniem Rady Ministrow 
z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty" oraz wzorow formularzy 
„Niebieska Karta" 

Przedstawiciele GKRPA sy czlonkami zespolu interdyscyplinamego lub gmp roboczych 
wspolpracujycych z zespolem interdyscyplinamym. • 
Zespol interdyscyplinamy i grupy robocze 
Gmina podejmuje dzialania na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie, w szczegolnosci 
w ramach pracy zespolu interdyscyplinamego lub grupy roboczej. Zadaniem zespolu jest 
integrowanie i koordynowanie dzialan jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej, gminnej 
komisji rozwiyzywania problemow alkoholowych, Policji, oswiaty, ochrony zdrowia, 
organizacji pozarzydowych oraz specjalistow w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 
w szczegolnosci poprzez: 

- diagnozowanie problemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie, 
- podejmowanie dzialan w srodowisku zagrozonym przemocy w rodzinie majycych na 

celu przeciwdzialanie temu zjawisku, 
- inicjowanie interwencji w srodowiskach dotkni?tych przemocy w rodzinie, 
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozliwosciach udzielenia 

pomocy w srodowisku lokalnym, 
- inicjowanie dzialan w stosunku do osob stosujycych przemoc. 
Do zadah grupy roboczej nalezy, w szczegolnosci: 
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystypienia 

przemocy w rodzinie, 
- monitorowanie sytuacji rodzin, w ktorych dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrozonych wystypieniem przemocy, 
- dokumentowanie dzialan podejmowanych wobec rodzin, w ktorych dochodzi do 

przemocy oraz efektow tych dzialan. 

IV. C E L E PROGRAMU 

C E L G L O W N Y 

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie i ograniczenie negatywnych 
nastfpstw zjawiska przemocy na terenie gminy Zapolice. 

1. Cele ogolne 
Celem programu jest: 

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 
2) zwi?kszenie skutecznosci ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwi?kszenie dost?pnosci 

pomocy, 
3) zwi?kszenie skutecznosci dzialan interwencyjnych i korekcyjnych wobec osob 

stosujycych przemoc w rodzinie 

Cele ogolne b?dq realizowane m.in. przez: 
1) systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 
2) podnoszenie wrazliwosci spolecznej wobec przemocy w rodzinie, 
3) wsparcie rodzin dotkni?tych przemocy w rodzinie. 
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4) edukacj? spoleczenstwa w zakresie problematyki przeciwdzialania przemocy 
w rodzinie, ^ 

5) podnoszenie kompetencji sluzb zajmujycych si? problematyky przeciwdzialania 
przemocy 
w rodzinie, 

6) oddzialywanie na sprawcow przemocy w rodzinie 

2. Cele szczegolowe programu 
Cel 1. 

Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Zapolice 

Lp. Zadanie Dzialania Realizatorzy Termin 
realizacji 

1. Zbieranie 
i analiza danych 
dotycz^cych 
wyst?powania 
aktow przemocy 
w rodzinie 

a) Sporzydzanie 
statystyk 
okreslajycych 
wielkosc 
zjawiska 
przemocy 
i ich aktualizacja. 

- Gminny Osrodek Pomocy 
Spolecznej w Zapolicach, 

- Gminny Zespol 
Interdyscyplinamy, 

- KPP w Zduhskiej Woli, 
- GKRPA w Zapolicach, 
- Szkoly z terenu gminy 

Zapolice, 
- inne jednostki dzialajyce 

na rzecz przeciwdzialania 
przemocy w rodzinie 

Dzialanie 
ci^gle 
2016-
2020 

Cel 2. 
Zwiekszenie skutecznosci dzialan w zakresie przeciwdzialania przemocy 

w rodzinie 

Lp. Zadanie Dzialania Realizatorzy Termin 
realizacji 

1. Prowadzenie przez 
Zespol 
Interdyscyplinamy 
zintegrowanych i 
skoordynowanych 
dzialan w zakresie 
przeciwdzialania 
przemocy w 
rodzinie 

a) podejmowanie 
dzialan 
w srodowisku 
zagrozonym 
przemocy w 
rodzinie 
majycych na celu 
przeciwdzialanie 
temu zjawisku, 

b) inicjowanie 
interwencji 
w srodowisku 
dotkni?tym 
przemocy 
w rodzinie, 

c) rozpowszechnianie 
informacji o 

- Gminny Osrodek 
Pomocy Spolecznej 
w Zapolicach, 

- Gminny Zespol 
Interdyscyplinamy, 

- KPP w Zduhskiej Woli, 
- GKRPA w Zapolicach, 
- inne jednostki dzialajyce 

na rzecz 
przeciwdzialania 
przemocy w rodzinie 

Dzialania 
ci^gle 
2016-
2020 
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instytucjach, 
osobach 
1 mozliwosciach 
udzielenia pomocy 
w srodowisku 
lokalnym, 

d) inicjowanie dzialan 
w stosunku do 
osob stosujycych 
przemoc 
w rodzinie, 

e) monitorowanie 
sytuacji rodzin 
dotkni?tych 
przemocy, 

f) opracowanie i 
realizacja planu 
pomocy 
w indywidualnych 
przypadkach 
wystypienia 
przemocy w 
rodzinie, 

g) zbieranie 
materialow 
dowodowych 
zgodnie 
z procedury 
„Niebieskiej 
Karty", 

h) wyst?powanie 
z zawiadomieniami 
do prokuratury 
o podejrzeniu 
popelnienia 
czynow 
okreslonych w art. 
2 § 2 ustawy 
o przeciwdzialaniu 
przemocy w 
rodzinie 

i) udzial w 
dzialaniach 
edukacyjno -
informacyjnych. 

Cel3. - -
Zapewnienie ochrony i mozliwosci udzielenia wsparcia osobom i rodzinom dotkni^tym 

przemocy 
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Lp. Zadanie Dzialania Realizatorzy/Partnerzy Termin 
realizacji 

I. Zapewnienie 
schronienia i 
pomocy materialnej 
ofiarom przemocy w 
rodzinie 

a) nawiyzanie 
wspolpracy 
z instytucjami 
z terenu 
wojewodztwa 
lodzkiego 
zapewniajycymi 
schronienie 
ofiarom przemocy, 

b) udzielanie 
swiadczeh 
pieni?znych 

- Gminny Osrodek Pomocy 
Spolecznej w 
Zapolicach/Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Zduhskiej Woli 
(Powiatowy Punkt 
Interwencji Kryzysowej) 

Dzialania 
cî gte 
2016-
2020 

2. Zapewnienie 
wsparcia 
instytucjonalnego 
ofiarom przemocy 

a) prowadzenie pracy 
socjalnej, 

b) prowadzenie 
poradnictwa 
specjalistycznego 
w ramach Punktu 
Konsultacyjno -
Informacyjnego w 
Zapolicach 

c) edukowanie ofiar 
w zakresie 
przyslugujycych 
im praw 

- Gminny Osrodek 
Pomocy Spolecznej 
w Zapolicach, 

- Placowki oswiatowe 
- Gminny Zespol 

Interdyscyplinamy, 
- Punkt Konsultacyjno -

Informacyjny w 
Zapolicach 

- KPP w Zduhskiej Woli, 
- Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 
Zduhskiej Woli 

Dzialania 
cî gte 
2016-
2020 

3. Lagodzenie 
nastf pstw zjawiska 
przemocy domowej 

a) motywowanie 
sprawcow 
przemocy do 
udzialu w 
programie 
korekcyjno -
edukacyjnym dla 
sprawcow 
przemocy, 

b) organizowanie 
grup wsparcia dla 
osob 
pokrzywdzonych i 
ofiar dotkni?tych 
przemocy (w miar? 
potrzeb) 

- Gminny Osrodek 
Pomocy Spolecznej 
w Zapolicach, 

- KPP w Zduhskiej Woli, 
- Gminny Zespol 

interdyscyplinamy, 
- Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
w Zduhskiej Woli 

Dzialania 
cî gte 
2016-
2020 

Cel 4. 
Podnoszenie swiadomosci spolecznej i wrazliwosci na zjawiska zwi^zane 

z przemocy w rodzinie . 



Lp. Zadanie Dzialania Realizatorzy/Partnerzy Termin 
realizacji 

L Edukacja 
spoleczenstwa w 
zakresie 
problematyki 
przeciwdzialania 
przemocy w 
rodzinie 

a) podnoszenie 
wiedzy w 
spolecznosci 
lokalnej 
w zakresie 
problematyki 
przeciwdzialania 
przemocy 
w rodzinie poprzez 
zamieszczanie 
informacji na 
stronie 
intemetowej, 
rozpowszechnianie 
ulotek, materialow 
edukacyjno -
informacyjnych, w 
tym 
0 instytucjach 
udzielajycych 
pomocy sytuacjach 
doswiadczania 
przemocy 
w rodzinie, 

b) prowadzenie wsrod 
dzieci 
1 mlodziezy 
profdaktyki 
w zakresie agresji i 
przemocy m.in. 
poprzez 
organizowanie 
zaj?c w ramach 
szkolnego 
programu 
profdaktyki, 

c) organizowanie 
czasu wolnego 
dzieci i mlodziezy, 

d) wspoluczestnictwo 
w kampaniach 
prowadzonych na 
rzecz 
przeciwdzialania 
przemocy w 
rodzinie 

Gminny Osrodek 
Pomocy Spolecznej 
w Zapolicach, 
KPP w Zduhskiej Woli, 
Placowki oswiatowe, 
Gminny Osrodek Kultury 
i Sportu (swietlice 
wiejskie), 
Gminny Zespol 
Interdy scypl inamy, 
Sluzba zdrowia 
kuratorzy 
czlonek GKRPA 

Dzialania 
ci^gle 
2016-
2020 
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Cel 5. 
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejftnosci osob realizujqcych zadania zwi^zane z 

przeciwdziaianiem przemocy w rodzinie w celu poprawy wspolpracy 
i skutecznosci podejmowanych dzialan 

Lp. Zadanie Dzialania Realizato rzy/Partne rzy Termin 
realizacji 

1. Doskonalenie 
grup 
zawodowych 
zaangazowanych 
w problematykf 
przeciwdzialania 
przemocy w 
rodzinie 

a) uczestnictwo w 
szkoleniach, 
doradztwie, 
warsztatach, 
konferencjach 
przedstawicieli 
sluzb 
podejmuj ycych 
dzialania na rzecz 
rodzin uwiklanych 
w przemoc, w tym 
szkolenia z zakresu 
diagnozowania 
przemocy w 
rodzinie, realizacji 
procedury 
Niebieskiej Karty, 
(szkolenia wspolne 
i resortowe), 

b) organizowanie 
spotkan majycych 
na celu wymian? 
doswiadczeh 
mi?dzy 
pracownikami 
roznych instytucji 
wchodzycych w 
sklad Zespolu 

- Gminny Osrodek 
Pomocy Spolecznej 
w Zapolicach, 

- KPP w Zduhskiej Woli, 
- Placowki oswiatowe, 
- czlonek GKRPA, 
- Gminny Zespol 

Interdyscyplinamy, 
- kuratorzy 

Dzialania 
ci^gle 
2016-
2020 

V. ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami programu ŝ : 
1) Rodziny i osoby dotkni?te bezposrednio zjawiskiem przemocy, 
2) Rodziny i osoby zagrozone zjawiskiem przemocy, 
3) Przedstawiciele instytucji i sluzb pracujycych z osobami i rodzinami zagrozonymi bydz 

dotkni?tymi przemocy 

VL R E A L I Z A T O R Z Y PROGRAMU 

Podmioty dzialajyce na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie: 
1) Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, 
2) Komisariat Policji w Zduhskiej Woli, 
3) Gminna Komisja Rozwiyzywania Problemow Alkoholowych, 
4) Punkt Konsultacyjno - Informacyjny, 
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5) Placowki oswiatowe z terenu gminy, 
6) Swietlice wiejskie, 
7) Sluzba zdrowia z terenu gminy, 
8) Organizacje pozarzydowe (KGW, OSP, Stowarzyszenia), 
9) Kluby sportowe z terenu gminy, 
10) Syd Rejonowy w Zduhskiej Woli. 

VII. SPODZIEWANE E F E K T Y 

1) Zmniejszenie poczucia bezradnosci ofiar przemocy, 
2) Zwiekszenie wiedzy instytucji zajmujycych si? przemocy w rodzinie na temat 

zjawiska przemocy - diagnoza rzeczywistego rozmiaru zjawiska na terenie Gminy 
Zapolice, 

3) Zwi?kszenie skutecznosci dzialan, 
4) Zmiana postaw spolecznych wobec przemocy, 

VIII. M I E J S C E I CZAS R E A L I Z A C J I PROGRAMU 

Program b?dzie realizowany na terenie gminy Zapolice w latach 2016 - 2020. 
Wdrazanie rozpocznie si? po jego uchwaleniu, a dzialania zaplanowane do realizacji 
b?dy wprowadzane w formie ciyglej. 

IX. KOORDYNACJA PROGRAMU 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizacj? Programu b?dzie Gminny Osrodek Pomocy 
Spolecznej w Zapolicach, przy scislej wspolpracy z pozostalymi jednostkami -
realizatorami Programu. Za koordynacj?, przygotowanie sprawozdawczosci oraz 
przeprowadzenie czynnosci zwiyzanych z monitoringiem i ewaluacjy, odpowiedzialny 
b?dzie kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Zapolicach. 

X. MONITOROWANIE i E W A L U A C J A PROGRAMU 

Realizacja programu b?dzie systematycznie monitorowana, monitoring umozliwi wglyd 
w realizacj? podejmowanych dzialan, ocen? ich skutecznosci oraz podejmowanie 
dzialan korygujycych. Uzyskane informacje pozwoly na planowanie dzialan, rozwijanie 
programu w przyszlosci. Monitorowanie programu b?dzie prowadzone przez Gminny 
Osrodek Pomocy Spolecznej w Zapolicach na podstawie informacji uzyskanych od 
realizatorow programu. 
Program b?dzie monitorowany, rokrocznie w celu sprawdzenia, czy: 
1) Dzialania uj?te w Programie sy realizowane, 
2) Zadania okreslone w programie sy realizowane w ustalonych terminach i zakresie. 

Monitorowanie realizacji Programu odbywac si? b?dzie na podstawie 
sprawozdawczosci podmiotow zaangazowanych w realizacj?. W ramach monitoringu 
sprawozdania z dzialalnosci podmioty skladajy do 31 stycznia kazdego roku do 
koordynatora Programu, tj. kierownika GOPS w Zapolicach. Koordynator przedklada 
zbiorczy raport z monitoringu Radzie Gminy Zapolice w terminie do 31 marca kazdego 
roku. 
Porownanie informacji, danych na temat post?p6w realizacji Programu, pozwoli na 
rejestracj? bezposrednich rezultatow prowadzonych dzialan oraz na zweryfikowanie 
tempa i kierunku realizacji zalozonych celow programowych. Monitoring umozliwi 
wglyd w realizacj? podejmowanych dzialan, ocen? ich skutecznosci oraz podejmowanie 
dzialan korygujycych. 
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Dla zbadania efektow programu, w trakcie jego realizacji (raz w roku) oraz po jego 
zakonczeniu przeprowadzona zostanie ewaluacja pod kytem nast^pujycych kryteriow: 
1) Adekwatnosci - stopieh dostosowania Programu do potrzeb osob, ktore zostaly nim 

obj^te, 
2) Uzytecznosci - stopieh przydatnosci Programu dla odbiorcow, 
3) Skutecznosci - stopieh osiygni^cia zaplanowanych celow, 
4) Efektywnosci - sprawnosci dzialan podj?tych w toku realizacji Programu. 

Koordynator we wspolpracy z przedstawicielami podmiotow zaangazowanych 
w realizacj? Programu, ustali pytania, metody i narz?dzia badawcze, a takze sposob 
realizacji ewaluacji, w tym system gromadzenia danych, informacji, itp. 

Zaklada si?, ze Program b?dzie finansowany w roznych formach, z wykorzystaniem 
wielu zrodel fmansowania, dlatego zakres realizacji dzialan programowych, 
w poszczegolnych latach, zalezec b?dzie od wysokosci srodkow fmansowych Gminy 
Zapolice, a takze srodkow fmansowych b?dycych w dyspozycji innych podmiotow 
zaangazowanych w dzialania. 
W 2016 r. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Zapolicach w planie fmansowym 
zabezpieczyl, w rozdziale 85205 kwot? 4 700 zl. 
Ponadto, zrodlem fmansowania b?dy srodki zewn?trzne pozyskane w ramach 
programow, konkursow na dofmansowanie dzialah z zakresu przeciwdzialania 
przemocy w rodzinie. jak rowniez srodki fmansowe w ramach Gminnego Programu 
profdaktyki i Rozwiyzywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Zapolice na dany 
rok, zgodnie z obowiyzujycymi w tym zakresie rekomendacjami PARPA. 

XI. FINANSOWANIE PROGRAMU 

P R Z E W 
R A K 

Piofr/Pa 

. I C Z A C Y 
MINY 

Hrynluk 
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