
 

Uchwała Nr X/86/2015 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 30 września 2015 r. 

 

 

zmieniająca Uchwałę Nr VII/61/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 

w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011- 2016 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym 

(Dz. U. z  2013 r. poz.594 z późn. zm.) art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 180 poz.1493 z późn. zm) oraz art. 110 

ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015,  poz. 163 z późn. 

zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Uchwale Nr VII/61/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie 

uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2011- 2016  

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2011- 2016 stanowiącym załącznik do uchwały po  

pkt IX dodaje się pkt X w brzmieniu: 

„X. Harmonogram podejmowanych działań  

Szczegółowy harmonogram podejmowanych działań stanowi załącznik do niniejszego 

programu”.; 

2) załącznik o którym mowa w pkt 1 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Michałowice 

Elżbieta Biczyk 

 

 



                      Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/86/2015 

 z dnia 30 września 2015r. 

 

Załącznik do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2016 

 

 

Szczegółowy harmonogram podejmowanych zadań  

 CEL 1 Poprawa dostępności i skuteczności pomocy kierowanej do ofiar i osób zagrożonych przemocą 

 

Lp. 

 

 

Zadanie 

 

Sposób realizacji 

 

Realizator/ 

koordynator 

 

Termin realizacji 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynacja działań lokalnych 

podmiotów. 

  . 

 

1. Powołanie Interdyscyplinarnego 

Zespołu ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

2. Prowadzenie i realizacja planu 

pomocy rodzinie doświadczającej 

przemocy w oparciu o zespoły 

robocze zespołu 

interdyscyplinarnego. 

3. Stała diagnoza zjawiska i 

monitorowanie działań 

podejmowanych przez lokalne 

podmioty. 

 

Wójt Gminy Michałowice 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

2011 

 

 

2011-2016 

 

 

 

 

2011-2016 

 

2. 

Zapewnienie dostępu do 

systemu pomocy i 

specjalistycznego wsparcia 

 

 

1. Prowadzenie punktu informacyjnego 

dla osób doświadczających przemocy  

2. Inicjowanie interwencji w środowisku 

dotkniętym przemocą w 

szczególności w oparciu o procedurę 

 

GOPS 

 

GOPS, Policja, Służba Zdrowia, 

szkoły, GKRPA 

 

 

2013-2016 

 

2011-2016 

 

 



Niebieskich Kart. 

3. Ścisła współpraca i korzystanie z 

oferty Zespołu Ośrodków Wsparcia w 

Piastowie. 

4. Finansowanie grupy wsparcia dla 

osób uzależnionych i ofiar przemocy  

5. Prowadzenie poradnictwa 

specjalistycznego w szczególności 

prawnego i psychologicznego.  

6. Świadczenie pracy socjalnej ofiarom 

przemocy oraz osobom i rodzinom 

zagrożonym. 

7.  Prowadzenie działań terapeutycznych 

i profilaktycznych w tym 

edukacyjnych, rekreacyjnych, 

kulturalnych dla ofiar, osób i grup 

zagrożonych przemocą. 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

grupy Robocze 

 

GOPS 

 

GOPS 

 

 

GOPS 

 

 

 

GOPS, szkoły 

 

2011-2016 

 

 

 

 

2011-2016 

 

 

2011-2016 

 

 

 

2011-2016 

 

 

 

3. Podniesienie wiedzy i 

umiejętności różnych grup 

zawodowych stykających się z 

problematyką przemocy i 

udzielających wsparcia. 

 

1. Gromadzenie informacji na temat 

potrzeb szkoleniowych. 

2. Finansowanie udziału w szkoleniach i 

konferencjach dla członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz 

pracowników instytucji wchodzących 

w skład zespołu jak również innych 

służb, instytucji i organizacji 

bezpośrednio stykających się z 

przemocą. 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

 

GOPS 

2011-2016 

 

minimum raz w roku 

w latach 2011-2016 

 

 

 



           CEL 2   Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

 

Lp. 

 

 

Zadanie 

 

Sposób realizacji 

 

Realizator/ 

koordynator 

 

Termin realizacji 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Ułatwienie dostępu do 

podstawowych informacji z 

zakresu przeciwdziałania  

przemocy.. 

 

 

1. Przygotowanie i rozpowszechnianie 

informacji o instytucjach, osobach i 

możliwościach udzielenia pomocy z 

wykorzystaniem biuletynu i strony 

internetowej gminy.  

2. Opracowanie lub zakup i dystrybucja 

materiałów na temat przemocy i jej 

skutków. 

3. Udział w regionalnych i 

ogólnopolskich kampaniach 

przeciwdziałania przemocy. 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

 

 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

 

2011-2016 

 

 

 

 

2011-2016 

 

 

2011-2016 

 

 

 

2. 

Promowanie i realizowanie 

efektywnych sposobów 

nabywania umiejętności 

społecznych w tym: 

rozwiązywania konfliktów 

oraz sposobów radzenia sobie 

z agresją i złością. 

1. Prowadzenie działań o charakterze 

profilaktycznym w tym: 

rekreacyjnych, kulturalnych, 

integracyjnych, edukacyjnych z 

wykorzystaniem różnorodnych form 

typu: warsztaty, szkolenia, pogadanki, 

debaty, konkursy itp. 

2. Organizowanie form spędzania 

wolnego czasu promującego 

zachowania nieagresywne w 

szczególności dla dzieci i młodzieży 

 

GOPS, Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

GOPS, szkoły 

       2011-2016 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2016 

 


