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         Załącznik do Uchwały 
         Nr XIX/        /20 
         Rady Miejskiej w Brusach 
         z  dnia           2020 r. 
 

 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 
 
 
WSTĘP 
 
Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie jako zadanie własne gminy wynika z art.6 ust.2 pkt.1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r. poz. 
218) i jest jednym z elementów gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 
Powszechność zjawiska przemocy, jej zasięg, a przede wszystkim związane z nią zakłócenia 
funkcjonowania jednostek, rodzin i grup społecznych stanowią znaczne obciążenie dla polityk 
społecznych całego świata. Płaszczyzna pomocy osobom, które doznały krzywdy  w relacjach 
rodzinnych to nie tylko ważna dziedzina badań,  ale przede wszystkim pole działań 
praktyków, którzy planują, organizują i realizują działania wspierające i pomocowe. 
Systematyczne starania, ciągłe usprawnianie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy       
w rodzinie wymagają  skoordynowanej, planowej pracy osób, instytucji i organizacji 
zaangażowanych w pomoc rodzinom. 

 
Dokument ten jest wznowieniem zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy   
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, przyjętego w 
drodze uchwały Nr XI/104/16  Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15 kwietnia 2016 r., 
zrealizowanego  przez podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  na 
terenie miasta i gminy Brusy.  
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I. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 
 

Interdyscyplinarność, wielostronność i rozległość pracy w ramach systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie wymaga odwołania się przede wszystkim do  następujących aktów 
prawnych: 

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 
U. z 2020r. poz. 218), 

 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                    
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 poz. 2277 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1876), 

 Kodeksu Karnego(Dz.U. z 2020 poz. 1444), 
 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ( Dz.U. 2020 poz. 1359), 
 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 
(Dz.U. 2011 Nr 209 poz.1245) 
 

Program ten  jest spójny z celami operacyjnymi dotychczasowych Strategii Polityki 
Społecznej Województwa Pomorskiego, programami przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w województwie pomorskim, programami przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie chojnickim oraz gminnymi strategiami  
rozwiązywania problemów społecznych. 

 

 

 

II. DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE 
MIASTA I GMINY BRUSY  

 
Diagnoza problemu przemocy obejmuje dane uzyskane od podmiotów zaangażowanych         
w pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc w latach 2018-2019. Skala zjawiska oraz działania 
poszczególnych służb pozwolą poznać zasięg problemu i lokalne działania łączące się           
w  system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 
Gmina Brusy posiada aktualne porozumienie z Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi określające zasady udzielenia pomocy osobom 
potrzebującym z terenu miasta i gminy Brusy. Przeprowadzone dotychczas liczne działania 
dotyczące edukacji dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem i agresją, 
realizowane programy szkolne w zakresie profilaktyki przemocy oraz  realizacja szkoleń 
podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców wskazują   na potrzebę kontynuacji tych 
przedsięwzięć oraz rozszerzenie ich o formy pozaszkolne. Na wysokim poziomie pozostaje 
oferta gminy  w zakresie form spędzania czasu wolnego, a także udział mieszkańców w tych 
propozycjach. 
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Zespół Interdyscyplinarny 

 
Na mocy art. 9a. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gmina podejmuje działania 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole 
interdyscyplinarnym ustanowionym przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Aktualny 
skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy   w Rodzinie w Gminie Brusy 
(zwany dalej Zespołem)  określa  Zarządzenie Nr  56/20 Burmistrza Brus z dnia 9 kwietnia 
2020 r.  Ustawodawca określił, że głównym celem działalności zespołu interdyscyplinarnego 
jest integrowanie i koordynowanie wszystkich podmiotów zaangażowanych do pracy w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez diagnozę, działania profilaktyczne, 
interwencję, działalność informacyjną i programowanie oddziaływań wobec osób stosujących 
przemoc.  
 
W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, wypełniony zostaje formularz 
„Niebieska Karta – A”, a osobie pokrzywdzonej lub przedstawicielowi ustawowemu 
pokrzywdzonego (np. małoletniego dziecka ) wręczona zostaje „Niebieska Karta – B” 
zawierająca ogólne informacje dotyczące przemocy w rodzinie i miejsc uzyskania pomocy. 
Na terenie miasta i gminy Brusy procedura Niebieskich Kart w ubiegłych latach kształtowała 
się następująco: 

 
 

 
 
 
 
 

Zespół Interdyscyplinarny diagnozował problem przemocy oraz objął swoim wsparciem i 
interwencją następującą liczbę mieszkańców miasta i gminy Brusy: 
 

Dane dot. procedury "Niebieskie Karty" w gminie Brusy 2018 rok      2019 rok 

Liczba Niebieskich Kart A wszczynających procedurę 
RAZEM 

24           30 

w tym, 
sporządzonych 
przez: 

pomoc społeczną 1 3 

policję 23 26 

oświatę 0 0 

służbę zdrowia 0 0 

GKRPA 0 1 

Liczba przekazanych przez ZI/GR zawiadomień do organów 
ścigania (Policji, Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa w 
związku z użyciem przemocy w rodzinie 

6 4 
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Diagnozowanie problemu 
przemocy wobec: 

2018 rok 2019 rok 

kobiet 37 45 
mężczyzn 43 53 
dzieci 47 48 
w tym: osób starszych 4 21 
            osób niepełnosprawnych 3 14 
Razem: 127 146 
Liczba rodzin: 40 44 

 
 

W 2018 r. procedurę Niebieskich Kart wszczęto w 22 rodzinach, natomiast w 2019 r. w 27. 
Szczegółowy przekrój demograficzny tych procedur obrazują poniższe tabele: 
 

Osoba, wobec której 
istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w 
rodzinie 

2018 rok 2019 rok 

Kobiety 22 25 
Mężczyźni 2 5 

Dzieci 0 0 
 

 
Osoba, wobec której 

istnieje podejrzenie, że 
stosuje przemoc w rodzinie 

2018 rok 2019 rok 

Kobiety 0 2 
Mężczyźni  22 28 

 
Analiza kształtu zjawiska na podstawie formularzy Niebieskiej Karty - A wskazuje, że 
największa liczba osób dotknięta jest przemocą psychiczną/emocjonalną  ( w 2019 r. – 30 
osób, w 2018 r. – 26) oraz przemocą fizyczną ( w 2019 r. – 16 osób, w 2018 r. – 19). 
Statystyka potwierdza, że najczęściej na terenie naszej gminy, przemoc w rodzinie  w formie 
przemocy psychicznej i fizycznej dotyka kobiety.   
Bezpośrednie wsparcie rodzinom uwikłanym w przemoc zapewniają grupy robocze tworzone 
przez Zespół. W 2018 powołano 21 grup roboczych, które spotkały się 179 razy. W 2019 
roku tych grup było 30 i zebrały się one  217 razy w celu pomocy  indywidualnym rodzinom.  
Rodzaj wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą  i trudności w skuteczności tego wsparcia 
zobrazować mogą liczbowe dane dotyczące udzielanej pomocy prawnej   i psychologicznej. 
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Katalog udzielanej pomocy osobom doznającym 

przemocy 
2018 

 

2019 

 

Wskazanie na możliwość skorzystania z pomocy 

specjalistycznej 
40 44 

Liczba osób, które skorzystały z indywidualnych 

konsultacji z psychologiem, z terapeutami pracy z osobami 

uzależnionymi   i współuzależnionymi 

14 26 

Liczba osób, które skorzystały z konsultacji z prawnikiem 11 7 

 

Działania pomocowe i interwencyjne skierowane do 

osób stosujących przemoc 
2018 

 

2019 

 

Zalecone konsultacje z psychologiem/terapeutą 20 23 

Liczba osób, które skorzystały z indywidualnych 

konsultacji z psychologiem, z terapeutami pracy z osobami 

uzależnionymi   i współuzależnionymi 

14 13 

 
Doświadczenie pracy Zespołu, potwierdza tendencję,   że  w zdecydowanej większość 
przemoc w rodzinie powiązana jest z nadużywaniem alkoholu. W 2018 roku wśród rodzin,           
z którymi pracował Zespół aż 36 powiązane było z  problemem alkoholowym. W 2019 r. 
wśród nowo objętych 28 rodzin procedurą NK, 22 połączone były  z  nadużywaniem 
alkoholu.  
Dane ilościowe potwierdzają  fakt, że na terenie gminy  w zdecydowanej większości 
przypadków obserwujemy  przemoc wobec kobiet. Równocześnie to kobiety częściej                       
i systematyczniej  korzystają z pomocy specjalistów. Osoby podejrzane o stosowanie 
przemocy niechętnie podejmują zobowiązania, co do uczestnictwa w spotkaniach ze 
specjalistami. W okresie realizacji poprzedniego Programu kierowani przez Zespół 
mieszkańcy gminy uczestniczyli tylko raz  w zorganizowanej  przez powiat grupie korekcyjno 
– edukacyjnej dla sprawców przemocy na terenie Brus. 

 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

 
W 2018 roku GKRPA zajmowała się 55 sprawami z wiązanymi z nadużywaniem alkoholu.          
W tym okresie do Komisji wpłynęły 32 wnioski wszczynające nową procedurę (z Zespołu 
Interdyscyplinarnego – 7, od rodziny – 6, z policji – 12, od kuratora zawodowego –7). 
Łącznie do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego skierowano 19 wniosków. 
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W 2019 roku GKRPA diagnozowała  47 spraw związanych z nadużywaniem alkoholu.              
W tym okresie do Komisji skierowano 19 wniosków inicjujących  nową procedurę (z Zespołu 
Interdyscyplinarnego – 3, od rodziny – 8, z policji – 4, od kuratora zawodowego –3,                      
od pracownika socjalnego - 1). Łącznie do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego 
wystosowano 20 wniosków, dodatkowo 2 wnioski skierowano w związku ze zmianą sposobu 
leczenia.  
 
GKRPA w Brusach 2018 rok 2019 rok 
Liczba prowadzonych spraw 

                      55 47 

Liczba wniosków, które 
wpłynęły 

32 19 

Liczba 
wniosków                      o 
zobowiązanie do leczenia 

19 20 

 
Zapotrzebowanie na wsparcie specjalistyczne na terenie naszej gminy dodatkowo zobrazować 
może działalność Punktu konsultacyjnego działającego przy Urzędzie Miejskim w Brusach. 
W 2018 r.  w Punkcie pracowało łącznie 5 specjalistów: 2 psychologów, 2 terapeutów ds. 
uzależnień oraz 1 prawnik. Udzielili oni łącznie 770 osobo/porad indywidualnych (290 
osobo/porad udzielili psycholodzy, 379 osobo/porad - terapeuci ds. uzależnień oraz 101 
osobo/porad - radca prawny).  
W 2019 r. ta sama liczba  specjalistów udzieliła łącznie 974- osobo/porad indywidualnych 
(460 osobo/porad udzielili psycholodzy, 428 osobo/porad - terapeuci ds. uzależnień oraz 86 
osobo/porad - radca prawny).  
 
Posterunek Policji 
 
Z informacji uzyskanych z Posterunku Policji wynika, że w 2018 roku odnotowano 36 
interwencji domowych zakończonych sporządzeniem formularza Niebieskiej Karty - A,           
w roku kolejnym – 42. 
 
W analizowanych latach, Posterunek Policji w Brusach  sporządził i przekazał do prokuratury 
13 aktów oskarżenia z art. 207 § 1 kk.   
 

Działania Policji  
 

2018 2019 

Liczba prowadzonych 
postępowań przygotowawczych 
do czynów z art. 207 § 1 kk 

11 8 

Przekazane do prokuratury akty 
oskarżenia  z  art. 207 § 1 kk 

9 4 

Sprawy umorzone ze względu 
na brak znamion przestępstwa 
lub z powodu braku 
dostatecznego uzasadnienia 
podejrzenia popełnienia 
przestępstwa 

2 4 
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Lokalna lista zasobów instytucjonalnych  
 
Dane na temat zasobów instytucjonalnych umożliwiających realizację Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie wraz z obszarami ich 
działania przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

Zasoby instytucjonalne 
 

Obszar działania 
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brusach 

 wczesna diagnoza, 
 poradnictwo socjalne, 
 promocja i realizacja procedury „Niebieskie  
Karty”, 
 przekazywanie informacji na temat różnych  
form pomocy. 
 udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego, 
 organizowanie pomocy psychologicznej dla  
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
 udział w ogólnopolskich kampaniach  
społecznych związanych z profilaktyką  
przemocy i uzależnień. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy   w Rodzinie w 
Gminie Brusy 

integrowanie i koordynowanie wszystkich podmiotów 
zaangażowanych do pracy w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie poprzez diagnozę, działania 
profilaktyczne, interwencję, działalność informacyjną i 
programowanie oddziaływań wobec osób stosujących 
przemoc.  
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Brusach  

 motywowanie i informowanie      o możliwości podjęcia 
leczenia odwykowego 
 wczesna diagnoza, 
 promocja i realizacja procedury „Niebieskie  
Karty”, 
 przekazywanie informacji na temat różnych  
form pomocy. 
 udział w ogólnopolskich kampaniach  
społecznych związanych z profilaktyką  
przemocy i uzależnień. 
 rozwój atrakcyjnych from spędzania czasu wolnego 
służących umacnianiu więzi rodzinnych 
prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych 
dotyczących  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
agresji wśród młodzieży, uzależnień 

Punkt Konsultacyjny  pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna. 
 poradnictwo , 
 pomoc psychologiczna dla osób  
doświadczających przemocy domowej, 
 przekazywanie informacji na temat różnych  
form pomocy. 
 konsultacje indywidualne, 
 spotkania grupowe. 
 realizacja działań wynikających z ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  
ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  
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ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
 

Szkoły z terenu miasta i gminy  wczesna diagnoza, 
 działania profilaktyczne 
 pomoc psychologiczna- pedagogiczna, 
 przekazywanie informacji na temat różnych  
form pomocy. 
poradnictwo w zakresie umiejętności wychowawczych 
rodziców 
Rozwój atrakcyjnych from spędzania czasu wolnego 
służących umacnianiu więzi rodzinnych 
Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych 
dotyczących  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
agresji wśród młodzieży, uzależnień 

Przedszkola z terenu miasta i gminy   wczesna diagnoza, 
 działania profilaktyczne 
 pomoc psychologiczna- pedagogiczna, 
 przekazywanie informacji na temat różnych  
form pomocy. 

Żłobek wczesna diagnoza, 
 działania profilaktyczne 
 przekazywanie informacji na temat różnych  
form pomocy. 

Posterunek Policji w Brusach  realizacja procedury „Niebieskie 
Karty”, 
 podejmowanie interwencji w przypadku  
naruszenia przepisów ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
 monitorowanie sytuacji rodziny z problemem  
przemocy 
przekazywanie informacji na temat różnych  
form pomocy 
 
 

Przychodnie Zdrowia    wczesna diagnoza, 
   przekazywanie informacji na temat różnych  
form pomocy, 
 realizacja procedury „Niebieskie 
Karty”. 
 

Centrum Kultury i Biblioteki im. J. 
Karnowskiego w Brusach 

 udostępnienie literatury z zakresu  
problematyki przemocy 
edukacja 
Rozwój atrakcyjnych from spędzania czasu wolnego 
służących umacnianiu więzi rodzinnych 
Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych 
dotyczących  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
agresji wśród młodzieży, uzależnień 
 

Parafie z terenu miasta i gminy  
 

 poradnictwo rodzinne,  
   przekazywanie informacji na temat różnych  
form pomocy, 
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Wnioski z diagnozy: 

1. Najczęściej przemocy w rodzinie doznają kobiety.  

2. Problem przemocy w rodzinie ściśle powiązany jest z nadużywaniem alkoholu. 

3. Dominującym rodzajem przemocy na terenie gminy jest przemoc psychiczna                      

i przemoc fizyczna. 

4. Najczęściej procedurę Niebieskie Karty wszczyna Policja. 

5. Osoby uwikłane w przemoc posiadają niską i krótkotrwałą motywację do korzystania 

z pomocy specjalistycznej. 

6. Niezbędne jest podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

  
 
III. ADRESACI PROGRAMU 
 
Program skierowany jest do ogółu mieszkańców miasta i gminy Brusy, a zwłaszcza osób 

zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie, osób stosujących przemoc w rodzinie oraz 

podmiotów zajmujących się problemem przemocy. 

 

 

IV. CELE PROGRAMU 
 

Cel główny:  

 

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy poprzez stworzenie spójnego, 

profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź 

uwikłanych w przemoc. 

 

 

Cele szczegółowe: 
 

1. Zapewnienie wsparcia osobom  oraz rodzinom dotkniętym przemocą domową. 

2. Zapobieganie stosowaniu przemocy. 

3. Podnoszenie świadomości mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy                   

w rodzinie oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. 

4. Podnoszenie kwalifikacji służb pracujących z rodzinami, w których występuje  

problem przemocy. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALIZA

CJI WSKAŹNIK 

 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

 

1. Zapewnienie 
wsparcia osobom  
oraz rodzinom 
dotkniętym 
przemocą 
domową 
 

1.1 Zapewnienie osobom dotkniętym 
przemocą miejsc w ośrodkach 
wsparcia 
 

1.2 Zabezpieczenie ciągłości 
funkcjonowania Punktu 
Konsultacyjnego   
 

1.3 Prowadzenie warsztatów  
edukacyjno – psychologicznych 
dla kobiet doznających przemocy 
w rodzinie uwikłanym w przemoc 

1.4 Tworzenie i upowszechnianie 
informacji o podmiotach 
udzielających pomocy 
osobom/rodzinom z problemem 
przemocy 

 

Główny realizator: 
Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brusach, 
ZI, Urząd Miejski w 
Brusach,  

 

Partnerzy:, NGO, 
GKRPA, Kościół, 
placówki szkolne i 
oświatowe, policja, Sąd 
Rejonowy, 

 

 

 

2021-2025 

-liczba zawartych 
porozumień o 
współpracy z ośrodkami 
wsparcia: 

-liczba osobo/porad 
udzielonych w ramach 
Punktu: 

-liczba warsztatów 
skierowanych do kobiet: 

 - liczba 
informacji/publikacji  o 
podmiotach 
udzielających pomocy: 

  

1 

 

 

750/ rocznie 

 

5 

 

 

10 
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CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALIZA

CJI WSKAŹNIK 

 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

 

2. Zapobieganie 

stosowaniu 

przemocy 

 

2.1 Prowadzenie prac w zakresie 
motywowania i informowania      
o możliwości podjęcia leczenia 
odwykowego 

2.2 Utrzymanie standardów i procedur 
interweniowania i monitorowania 
zjawiska przemocy w rodzinie  

2.3 Zobowiązywanie i motywowanie 
do korzystania z pomocy 
specjalistycznej  

 

Główny realizator: ZI, 
Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brusach,  

Partnerzy: policja, Sąd 
Rejonowy, GKRPA, 
Zespół  Kuratorskiej 
Służby Sądowej, 
Prokuratura Rejonowa, 
PCPR w Chojnicach 

 

 

 

2021-2025 

- liczba wniosków do 
GKRPA i sądu 
rejonowego o 
zobowiązanie do 
leczenia odwykowego: 

- liczba wskazań do 
kontaktu z terapeutą ds. 
uzależnień: 

- liczba osób objętych 
pomocą ZI: 

-liczba osób 
korzystających z pomocy 
specjalistycznej  w 
ramach Punktu 
Konsultacyjnego 

 - liczba programów 
korekcyjno - 
edukacyjnych: 

-liczba uczestników 
programów korekcyjno-
edukacyjnych 

  

10 

 

30 

 

500 (300 K, 200 M) 

 

100 ( 80 K, 20 M) 

 

 

3 

 

15 
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CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALIZA

CJI WSKAŹNIK 

 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

 

3. Podnoszenie 

świadomości 

mieszkańców 

gminy na temat 

zjawiska 

przemocy w 

rodzinie oraz 

sposobów 

przeciwdziałania 

temu zjawisku. 

 

3.1 Edukacja dzieci i młodzieży w 
zakresie radzenia sobie ze stresem i 
agresją, realizowanie programów 
szkolnych w zakresie profilaktyki 
przemocy 

3.2 Poradnictwo w zakresie 
umiejętności wychowawczych rodziców 

3.3 Rozwój atrakcyjnych from 
spędzania czasu wolnego służących 
umacnianiu więzi rodzinnych 

3.4 Prowadzenie kampanii 
edukacyjno – informacyjnych 
dotyczących  przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, agresji wśród młodzieży, 
uzależnień 

 

 

Główny realizator: 
Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brusach, 
ZI, Urząd Miejski w 
Brusach,  

 

Partnerzy: Miejsko – 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Brusach , placówki 
szkolne i oświatowe, 
NGO, GKRPA, 
Kościół, policja, Sąd 
Rejonowy, Zespół  
Kuratorskiej Służby 
Sądowej 

 

 

 

2021-2025 

-liczba programów  w 

zakresie profilaktyki 
przemocy, szkoleń radzenia 
sobie z agresją, stresem: 

 

-liczba zrealizowanych 
projektów podnoszących 
umiejętności wychowawcze 
rodziców: 

 

-liczba inicjatyw 
wspierających  atrakcyjne 
formy spędzania czasu 
wolnego: 

-liczba prowadzonych  
kampanii: 

 

  

10 

 

 

10 

 

 

 

50  

 

6 
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CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

PODMIOTY 
WIODĄCE 

ODPOWIEDZIALNE 
ZA REALIZACJĘ 

TERMIN 
REALIZA

CJI WSKAŹNIK 

 

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

4. Podnoszenie 

kwalifikacji służb 

pracujących           

z rodzinami,          

w których 

występuje 

problem 

przemocy  

 

4.1 Kontynuowanie prac ZI – 
współpraca służb w zakresie 
systemu przeciwdziałania 
przemocy w  rodzinie  

4.2  Organizowanie szkoleń, 
konferencji, warsztatów 
tematycznych dla osób, służb 
zajmujących się zawodowo 
problemem przemocy w rodzinie 

4.3  Zapewnienie dla kadry pracującej 
z rodzinami uwikłanymi w 
przemoc materiałów 
instruktażowych, publikacji 
naukowych, prasy tematycznej 

4.4  Zapewnienie wsparcia 
superwizyjnego dla  osób 
zajmujących się pomocą 
rodzinom uwikłanych w przemoc 

 

 

Główny realizator: 
Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brusach, 
ZI, Urząd Miejski w 
Brusach,  

 

Partnerzy: Miejsko – 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Brusach , placówki 
szkolne i oświatowe, 
NGO, GKRPA, 
Kościół, policja, Sąd 
Rejonowy, Zespół  
Kuratorskiej Służby 
Sądowej 

 

 

 

2021-2025 

- liczba posiedzeń ZI: 

- liczba posiedzeń grup 
roboczych: 

 

- liczba szkoleń, 
warsztatów, konferencji: 

- liczba uczestników 
szkoleń, warsztatów, 
konferencji: 

 

-liczba materiałów 
specjalistycznych 
przeznaczonych dla 
zaangażowanej kadry: 

 

- liczba osób 
uczestniczących w 
spotkaniach 
superwizyjnych: 

  

15 

 

600 

 

12 

 

20 (12 K, 8 M) 

 

 

10 

 

 

13 (9 K, 4 M) 
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V. SYSTEM REALIZACJI I MONITORINGU 
 

Koordynatorem Programu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach 

przy współpracy z: 

 Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie w Gminie 

Brusy  

 Urzędem Miejskim, 

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach, 

 Szkołami, 

 Policją, 

 Sądem Rejonowym w Chojnicach, 

 Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Chojnicach, 

 Prokuraturą Rejonową w Chojnicach, 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach 

 Placówkami służby zdrowia, 

 Organizacjami pozarządowymi (NGO), 

 Kościołem. 

 
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w  Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 są środki finansowe z budżetu 

Gminy Brusy, w tym pochodzące z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w ramach zadań wspólnych dla powyższego Programu  i rocznych 

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz środki 

pozyskiwane z innych źródeł, jak również środki własne podmiotów uczestniczących               

w realizacji zadań Programu. 

 
Stopień realizacji Programu będzie monitorowany i okresowo oceniany. W charakterystyce 

każdego celu szczegółowego zawarto propozycje wskaźników produktów. Zestawy 

wskaźników dla celów monitorowania będą  corocznie obliczane przez koordynatora 

Programu i oceniane pod kątem: skuteczności, celowości, efektywności, wydajności.                

W wyniku procesu monitoringu i ewaluacji powstanie sprawozdanie przedkładane Radzie 

Miejskiej w Brusach w terminie do 31 marca każdego roku następującego po roku 

sprawozdawczym. 
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VI.  PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE 
Lp. Rodzaj działania 2021 rok 2022 rok 2023 

rok 
2024 rok 2025rok Razem Źródło finansowania poszczególnych 

zadań 
1.  Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania Punktu 

Konsultaycjnego, działania specjalistów do pracy z 
rodzinami uwikłanymi w przemoc 

106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 530.000 Gminne środki profilaktyki                   i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, 
środki budżetu państwa, środki zewnętrzne 

2.  Prowadzenie warsztatów  edukacyjno – psychologicznych 
dla kobiet doznających przemocy w rodzinie uwikłanym w 
przemoc 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 Gminne środki profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
środki budżetu państwa, środki zewnętrzne 

3.  Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych 
dotyczących  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, agresji 
wśród młodzieży, uzależnień 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Gminne środki profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
środki budżetu państwa, środki zewnętrzne 

4.  Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze 
stresem i agresją, realizowanie programów szkolnych w 
zakresie profilaktyki przemocy 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 Gminne środki profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
środki budżetu państwa, środki zewnętrzne 

5.  Rozwój atrakcyjnych from spędzania czasu wolnego 
służących umacnianiu więzi rodzinnych 

 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 Gminne środki profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
środki budżetu państwa, środki zewnętrzne 

6.  Poradnictwo w zakresie umiejętności wychowawczych 
rodziców 

 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 Gminne środki profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
środki budżetu państwa, środki zewnętrzne 

7.  Organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów 
tematycznych dla osób, służb zajmujących się zawodowo 
problemem przemocy w rodzinie 

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 Gminne środki profilaktyki 
 i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
środki budżetu państwa, środki zewnętrzne 

8.  Zapewnienie kadrze pracującej z rodzinami uwikłanymi w 
przemoc materiałów instruktażowych, publikacji naukowych, 
prasy tematycznej 

200 200 200 200 200 1000 Gminne środki profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
środki budżetu państwa, środki zewnętrzne 

9.  Zapewnienie wsparcia superwizyjnego dla  osób 
zajmujących się pomocą rodzinom uwikłanych w przemoc 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 Gminne środki profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
środki budżetu państwa, środki zewnętrzne 

 


