Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/107/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 grudnia 2012 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2012
ROZDZIAŁ I
1. Postanowienia ogólne
Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie / Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 z późn. zm./, prowadzenie działań związanych z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy.
2. Cele programu:
a. Ograniczenie i zmniejszenie występowania przemocy w rodzinie,
b. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
c. Tworzenie i prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego.
3. Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar przed Przemocą w Rodzinie
a. Zespół interdyscyplinarny,
b. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
c. Inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
4. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
a. Profilaktyczne działania powiązane i realizowane będą z Gminnym Programem Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
b. Wydatki związane z obsługą organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej.
ROZDZIAŁ II
Zadania gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie:
1.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:
a. prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum.
b. organizacja pogadanek i lekcji wychowawczych dla rodziców.
c. podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie przemocy w rodzinie.
d. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicach szkolnych dla dzieci i młodzieży z grup
podwyższonego ryzyka.
e. współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi pomoc rodzinom dotkniętym przemocą.
f. organizowanie kampanii i imprez mających na celu uświadamianie społeczeństwa w kwestii
przemocy w rodzinie.
2. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia:
a. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy osobom dotkniętym przemocą.
3. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych:
a. realizacja działań wobec rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w tym tworzenie grup roboczych.

b. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
c. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
d. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
4. Bieżąca obsługa i ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrona ofiar przemocy w rodzinie.
5. Program będzie realizowany w połączeniu z Gminnym Programem Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

