
 Rozdział I 
D i a g n o z a    s y t u a c j i 

 
Gminę BliŜyn zamieszkuje 8.787 mieszkańców. NajwaŜniejszym problemem 

jest bezrobocie, niepełnosprawność i patologie społeczne. Na terenie naszej gminy 
sprzedaŜ alkoholu jest w 67 punktach tj. 28 punktów typu A (do 4,5% zawartości 
alkoholu i piwo), 23 punkty typu B (od 4.5% do 18% zawartości alkoholu),15 
punktów typu C (powyŜej 18% zawartości alkoholu), 1 punkt gastronomiczny typu A. 
NaleŜy stwierdzić,   Ŝe alkohol we wszystkich jego postaciach jest bardzo łatwo 
dostępny i nie ma problemów z jego nabyciem. Bezrobocie, niezaradność, niesie ze 
sobą szerzenie się patologii społecznych: alkoholizmu, narkomanii, przemocy w 
rodzinie. 
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym problemów alkoholowych, jest ustawa o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zobowiązuje do 
podejmowania w tym celu wielu zadań. 
Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja 
działań, jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Zadania ujęte w „Gminnym Programie” są inicjowane przez GKRPA. 
Przedstawiciele jej zajmują się przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzaleŜnionych  od alkoholu, które 
naleŜą do zadań własnych gminy. 

Ze względu na to, iŜ rodzina jest podstawową komórką społeczną musimy 
przyjrzeć się jej dokładnie i objąć profilaktyką rodziny z problemami alkoholowymi, 
jak i te zdrowe. W rodzinie zdrowej panuje miłość, poczucie bezpieczeństwa, 
wzajemność w tworzeniu warunków do harmonijnego rozwoju w poczuciu własnej 
wartości. 
W rodzinie alkoholowej panuje wstyd, bezradność, lęk i strach, które niszczą          
godność i zdrowie psychiczne. Groźby odwetu wywołują strach przed ujawnieniem 
przemocy i złość na sprawcę wstydu. 
śycie w takim zagraŜającym środowisku powoduje, Ŝe rodzina alkoholika 
wykorzystuje róŜne sposoby by przetrwać w destrukcyjnym układzie. Zjawisko to 
nazywamy współuzaleŜnieniem. Kobiety współuzaleŜnione cechuje niska motywacja 
do działania. Odczuwają beznadziejność, bezsilność i niemoŜność odmiany sytuacji. 
Wstydzą się przyznawać przed innymi, Ŝe ich mąŜ naduŜywa alkoholu, uwaŜają, Ŝe 
nikt z zewnątrz nie powinien wiedzieć o problemach jakie przeŜywa ich rodzina. 
Powoduje to załamanie się ich wewnętrznych źródeł siły, oraz ogólnej kondycji 
psychicznej. Uciekają się one w takie uŜywki jak kawa, papierosy, leki uspokajające i 
nasenne, co w rezultacie wymaga pomocy medycznej jak i psychologicznej. Z takim 
chorym sposobem myślenia bardzo cięŜko dotrzeć jest do takiej osoby, aby przekonać 
ją do działań zmierzających do leczenia małŜonka czy ukarania sprawcy przemocy. 
 



 W związku z opracowaniem Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2008 – 2010 przeprowadzona diagnoza lokalna wykazała, iŜ w środowisku lokalnym 
rozpoznaje się uzaleŜnienie od alkoholu osób dorosłych. W roku 2006 do GKRPA 
wpłynęło 45 wniosków o leczenie odwykowe, od stycznia 2007r do października 2007 
roku zarejestrowano juŜ 47 wniosków .Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
BliŜynie problemy z naduŜywaniem alkoholu zdiagnozował u  52 osób. 
Przyczyny uzaleŜnień: prowadzenie stylu Ŝycia sprzyjającego uzaleŜnieniom, problem 
wtórny do innych problemów tj: bezrobocie, bezradność, ubóstwo, utrwalony wzorzec 
postępowania, przekazywany z pokolenia na pokolenie. 
 

Występuje problem zagroŜenia dzieci i młodzieŜy niekorzystnymi zjawiskami 
jak alkoholizm, nikotynizm, narkomania, agresja. MłodzieŜ przyznaje się do 
doświadczeń ze środkami psychoaktywnymi. Przyczyny to: oddziaływanie grupy 
rówieśniczej, brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, brak reakcji ze 
strony rodziców i wychowawców na pierwsze oznaki sięgania po alkohol lub 
narkotyki. 

Strategią profilaktyczną, która budzi największe nadzieje, jest wzmacnianie 
postaw abstynenckich wśród młodzieŜy. Oddziaływanie na młodych ludzi powinno 
doprowadzić do zatrzymania ich picia tu i teraz a nie tylko zapobiegania odległym 
szkodom. 

Niezbędna jest kontynuacja zajęć profilaktycznych, których treści kładą 
szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka, wsparcie jego rozwoju, aby 
w sytuacjach trudnych i momentach nacisku przez rówieśników nie sięgało po środki 
uzaleŜniające. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział II  
 

P o d s t a w o w e   c e l e  i   s t r a t e g i e   d z i a ł a n i a  
n a   s z c z e b l u   g m i n n y m 

 
 
I. Zwi ększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzaleŜnionych od alkoholu. 
 

1. Prowadzenie rozmów z osobami uzaleŜnionymi i członkami ich rodzin                                                    
    w celu nakłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego. 
 
2. Kierowanie na terapię osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych. 
 
3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zagroŜonych  uzaleŜnionych  

i   ich rodzin, kontynuacja pracy w Klubie Integracji Społecznej. 
                                                         
4. Podawanie do publicznej wiadomości wykazu placówek zajmujących się  
    leczeniem i profilaktyką. 
 
5. Współpraca z ośrodkami wzajemnej pomocy dla osób uzaleŜnionych: 
    poradnią odwykowa, policją, słuŜbą zdrowia, ośrodkiem pomocy społecznej,      
    Stowarzyszeniami Trzeźwościowymi, Klubami Abstynenta. 
 

  6. Realizacja programu profilaktycznego lub terapeutycznego z  
osobami zatrzymanymi z terenu gminy BliŜyn w Izbie Wytrzeźwień 

 
 7. Zapewnienie rodzinom osób uzaleŜnionych od alkoholu pomocy  
    psychologicznej, prawnej, socjalnej. 

 
 8. Współpraca z Klubem Abstynenta na terenie BliŜyna, jako miejscem trzeźwego 

 i zdrowego stylu Ŝycia dla uzaleŜnionego i jego rodziny. 
 
 9. Kierowanie do sądu wniosków o przymusowe leczenie w stosunku do osób  
    które odmówiły dobrowolnego leczenia, bądź je przerwały. 
 

 10. Dofinansowanie szkoleń specjalistycznych dla członków GKRPA i   
       pracowników Punktu Konsultacyjnego.   

 
 
 



II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  
w rodzinie. 
Zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. 
1.Do zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych             
   w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do  
   leczenia naleŜy: 
   a)  przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia naduŜywania alkoholu, 
   b)  wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie, 
   c)  skierowanie osoby na badanie biegłego w celu wydania opinii 
        w przedmiocie uzaleŜnień, 
   d)  przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym  wraz  

z opinią wydaną przez biegłego, 
   e)  złoŜenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego. 
 
2. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. 
    a) doskonalenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
        z uwzględnieniem procedury „Niebieskiej Karty.” 
    b) podjęcie wspólnych działań słuŜb i instytucji stosujących procedury 
        „ Niebieskiej Karty” - Policji, GOPS-u, GKRPA . 

c)  współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w SkarŜysku Kamiennej   
prowadzącym miejsca dla Ofiar Przemocy,            . 

 
3. Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego jako miejsca pierwszego    kontaktu 

mającego na celu informowanie o chorobie alkoholowej    i moŜliwościach 
leczenia osób uzaleŜnionych i członków ich rodzin, oraz zmotywowanie osoby 
uzaleŜnionej  
do podjęcia terapii. 

 
      3.Współpraca terapeutów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym z Klubem 

Integracji Społecznej na rzecz osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 
 
4.Kierowanie rodzin z problemem alkoholowym na psychoterapię do Ośrodka 

Profilaktyki i Leczenia UzaleŜnień w SkarŜysku Kamienna i motywowanie 
rodzin do udziału w grupach wsparcia Al - Anon, Al - Atin. 

 
5. Propagowanie w społeczeństwie tradycji Ŝycia w trzeźwości, współpraca 
    ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowym Jutrzenka. 
 
6. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z naduŜywaniem alkoholu. 
    a)  zastosowanie metod wczesnej diagnozy, krótkiej interwencji, 
    b)  opracowanie diagnozy środowiska uwzględniającej m. in. diagnozę problemu. 



 
7. Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.  
    a)  udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej, prawnej, socjalnej, 

      b)  dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej na podstawie 
złoŜonych wniosków i programów zajęć profilaktycznych. 

     
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stwierdza iŜ 
„prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych naleŜy do zadań własnych gminy ”. W szczególności zadania te 
obejmują m.in. „ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 
pomocy psychospołecznej prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  
w rodzinie”(art.4 ust.1pkt2). Realizacja tego zadania w odniesieniu do dzieci powinna 
oznaczać tworzenie specjalistycznych placówek dla dzieci z rodzin z problemami 
alkoholowymi, takich jak świetlice, kluby czy grupy socjoterapeutyczne 
 
 
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno sportowych. 

 
1. Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych we wszystkich szkołach  

podstawowych gminy i gimnazjum.  
 
2.Prowadzenie  zajęć rekreacyjno sportowych, dla dzieci objętych programem  

profilaktycznym w szkołach podstawowych, gimnazjach, klubach sportowych              
i jednostkach OSP na terenie gminy. 

      a) rozszerzenie programów zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy o róŜne 
formy sportowo - turystyczne, organizowanie wycieczek, rajdów pieszych,  
rowerowych, 

    b) współpraca w tym zakresie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w BliŜynie                    
i działającymi na terenie gminy Stowarzyszeniami 

 
3. Organizowanie w szkołach podstawowych gminy i gimnazjach konkursów 

dotyczących uzaleŜnień - konkursy plastyczne, literackie, profilaktyka przez 
    sztukę w szkołach gminy. 
4. Organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieŜy  

z włączeniem programów profilaktycznych 
     a) imprezy kulturalno - oświatowe, kółka zainteresowań, kółka taneczne, 

teatralne i inne, z programem profilaktycznym.. 
 



5.Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, szkołami, stowarzyszeniami 
działającymi na terenie gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz zintegrowania systemu profilaktyki 
gminnej. 

    
IV. Wspomaganie działalności i instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 
       słuŜącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  
 

1. Klub Abstynenta Jutrzenka                                                                                      
   a)  realizuje swoje cele poprzez podejmowanie działań zmierzających do   

zapobiegania alkoholizmowi i innym patologią społecznym w formie 
działań propagandowych, spotkań, odczytów, wystaw, narad, forum, 
konferencji, spotkań rocznicowych, obozów szkoleniowych oraz rajdów i 
wycieczek, 

   b) organizuje pomoc psychologiczną osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom  
        w formie programów terapii, obozów rehabilitacyjno - terapeutycznych, 

grup   terapeutycznych,  
   c)  współpracuje z klubami abstynenta, stowarzyszeniami z powiatu i okolic, 
   d)  podejmuje działania w kierunku utworzenia dla osób współuzaleŜnionych  
        grupy wsparcia Al. – Anon. 
 
2. Izba Wytrzeźwień - w/g porozumienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rozdział III 

 
 

Wynagradzanie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

                                                                               
 
Członkowie GKRPA za udział w posiedzeniach komisji i wykonywanie zadań 
określonych Programem otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 80,00 zł 
brutto: 
 
Ilość posiedzeń komisji w roku kalendarzowym 2008: 
 
  4 posiedzenia plenarne                                                        =        2 240 00  zł 
 
12 posiedzeń zespołu 2 osobowego ds. kontroli rynku        =        1 920  00 zł 
 
12 posiedzeń zespołu  2 osobowego ds. przemocy               =        1 920 00  zł 
 
12 posiedzeń zespołu 3 osobowego ds. rozmów 
     merytoryczno interewencyjnych                                      =         2 880 00  zł 
 

                                                                              Razem: 8 960 00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział IV 
 
Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi 

 
P o s t a n o w i e n i a    k o ń c o w e 

 
1. W celu stworzenia warunków do kontroli i przestrzegania zasad obrotem napojami 

alkoholowymi Rada Gminy podjęła uchwały: 
- Nr IX/63/03 z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na   
terenie gminy BliŜyn miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych 

- Nr XXI/162/2001 z dnia 25 października 2001 roku w sprawie ustalania dla terenu 
gminy BliŜyn liczby punktów sprzedaŜy napojów zawierających powyŜej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem 
sprzedaŜy jak i w miejscu sprzedaŜy. 

    - Nr VII/58/03 z dnia 3 września 2003 roku w sprawie ustalania dni i godzin 
otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy BliŜyn. 

 
Aby podmiot mógł otrzymać zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu musi spełnić 

warunki art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 
 
2.  Cofnięcie zezwolenia następuje  na podstawie art. 18 ust. 10 ustawy o wychowaniu   

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 
3. Obowiązek kontroli przestrzegania ustawy, uchwał Rady Gminy oraz warunków 

indywidualnych decyzji o wydawaniu zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych spoczywa na stanowisku pracy inspektora d/s kasy, działalności 
gospodarczej i wydawania zezwoleń na alkohol oraz na Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
      
Harmonogram wydatków  związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2008 stanowi załącznik  
do niniejszego programu. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Załączniki do uchwały 
                                                                                     Nr XI/76/2007 

                                                                                                               Rady Gminy w BliŜynie 
                                                                                                    z dnia 19 grudnia 2007r. 

        „Załącznik Nr 1” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINNY 
 

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA 
 

PROBLEMÓW ALKOHOLOW YCH 
 

NA ROK 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1                                                                       
do Programu GKRPA  na  2008 r.                                           

 
 
 
 

HARMONOGRAM   WYDATKÓW  GKRPA 
NA  ROK  2008 

 
 
I. Zwi ększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzaleŜnionych od alkoholu i narkomanii, udzielanie rodzinom pomocy 
psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  
w rodzinie. 

 
1. Kontynuacja pracy w Punkcie Konsultacyjnym dla rodzin uzaleŜnionych i 

współuzaleŜnionych; finansowanie wynagrodzenia pracujących w punkcie 
konsultacyjnym i Klubie Integracji Społecznej 

 
4 700,00 zł 

 
    1. Dofinansowanie szkoleń dla członków GKRPA i osób zatrudnionych   

w Punkcie Konsultacyjnym 
 

2 700,00 zł 
 

    3. Prowadzenie systematycznej i kompleksowej działalności w formie kierowania 
na leczenie odwykowe – badania biegłych 

 
2 600,00 zł 

 
 

    Ogólny koszt zadania                    10 000,00 zł 
 

 
 
 
 
 



 
 

       II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,                           
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  
i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieŜy,  
w tym prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych. 

 
1.Zwalczanie narkomanii – prowadzenie programów profilaktycznych 

 
3 000,00 zł 

 
zakup profesjonalnych programów profilaktycznych dla wszystkich szkół gminy                          

1500,00  zł 
zakup materiałów i wyposaŜenia  - ksiąŜki, wydawnictwa, prasa 

 
      600,00 zł 

 
2. Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych. 
    4 500,00 zł 

w tym: 
organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci  i młodzieŜy z 
włączeniem programów profilaktyki; 
- imprez kulturalno – oświatowych 
- rekreacyjno – sportowych 
- kół zainteresowań 

 
3. Prowadzenie zajęć o charakterze świetlicowym. 

 
2 500,00 zł 

 w tym: 
 organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw, zajęć 
sportowych i  wycieczek. 

 
4. Organizowanie półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnyc 

 z programem profilaktycznym. 
 

24 000,00 zł 
w tym obóz MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych -  4 000,00 zł 

 
Ogólny koszt zadania II   -               34 600,00 zł 
 



 
 
 
 
III. Wspieranie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej   

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
 
1. Dofinansowanie do programów profilaktycznych prowadzonych w Izbie 

Wytrzeźwień                                                                                        
 

3 288,00 zł 
 

     2. Wspomaganie działań środowisk trzeźwościowych, stowarzyszeń, klubów  
abstynenta 

 
2 500,00 zł 

 
IV. Wynagrodzenie dla członków GKRPA 
 
4 posiedzenia plenarne x 7 osób x 80,00 zł  = 2 240,00  zł 
12 posiedzeń x 2 osoby x 80,00 zł    =   1 920,00  zł 
12 posiedzeń x 2 osoby x 80,00 zł    = 1 920,00  zł 
12 posiedzeń x 3 osoby x 80,00 zł    = 2 880,00  zł 
 
R a z e m         8 960,00 zł 
 
 

     V. Pozostałe wydatki 
 
1. Składka na ubezpieczenie społeczne         315,00 zł 
2. Składka na fundusz pracy                    45,00 zł 
3. Zakup materiałów biurowych         142,00 zł 

 
     R a z e m                                                                                       502 , 00 zł 
 
 
 OGÓŁEM  PLAN bud Ŝetowy GKRPA na rok 2008 wynosi   59 850,00 zł 

 
 
 
 
 



 
PROGRAM 

RZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W  RODZINIE 
W  GMINIE  BLI śYN 

 
I. Podstawa prawna: 
 
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości               

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. 
zm.). 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, 
poz. 593 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2005r. Nr 180, poz. 1493). 

4. Uchwała Nr XXVIII/224/05 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie 
przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
BliŜyn na lata 2005 – 2010”. 

5. Niniejszy Program stanowi kontynuację Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie zatwierdzonego Uchwałą Nr III/11/2006 Rady Gminy w BliŜynie  
z dnia 29 grudnia 2006 roku. 

 
II. Informacje ogólne: 
 

Rodzina jest najwaŜniejszym środowiskiem w Ŝyciu człowieka, kształtującym 
osobowość, system wartości, poglądy, styl Ŝycia. Rodzice czy opiekunowie są 
wzorem dla dzieci. WaŜną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie 
odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i 
zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie zrealizować 
podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są 
reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej 
niezgodne z normami prawnymi  i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. 

Przemoc domowa moŜe być zarówno skutkiem, jak i przyczyną 
dysfunkcji w rodzinie, bez wątpienia naleŜy zakwalifikować ją do kategorii 
zachowań negatywnych o duŜej szkodliwości społecznej. Mimo, Ŝe w relacjach 
międzyludzkich istniała ona zawsze, o przemocy w rodzinie mówiono niewiele, 
jakby nie postrzegając jej jako powaŜnego zaburzenia w funkcjonowaniu 
rodziny. Takiego, które prowadzi do powaŜnych naruszeń norm moralnych i 
prawnych, tragicznych w skutków psychologicznych, a w skrajnych 
przypadkach do powaŜnych okaleczeń czy zabójstw. 

Dla lepszego rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie konieczne jest 
jej zdefiniowanie. W niektórych przypadkach przejawy są tak jednoznaczne, Ŝe 



nie pozostawiają Ŝadnych wątpliwości, w innych, bardziej złoŜonych, niezbędne 
jest określenie moŜliwie jasnych kryteriów oceny. 
Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do badania. Agresja ze strony 
osób najbliŜszych, jeŜeli nie mieści się w wyobraŜeniu człowieka o tym, co 
normalne i słuszne, moŜe być wstydliwie ukrywaną tajemnicą.  
 

Na podstawie rekomendacji PARPA szacuje się, Ŝe w Polsce w rodzinach 
z problemem alkoholowym Ŝyje około 3-4 ml. osób. Badania pokazują, Ŝe 
blisko 80% Ŝon i partnerek alkoholików doznaje przemocy ze strony męŜa lub 
partnera. Około 60% pacjentów lecznictwa odwykowego przyznaje, iŜ ma 
powaŜne problemy związane ze stosowaniem przemocy wobec najbliŜszych. Co 
czwarty ankietowany przyznaje się do stosowania przemocy fizycznej wobec 
swoich dzieci w okresie rozwijania się uzaleŜnienia, a nieco ponad 5% - do 
stosowania przemocy po zakończeniu leczenia odwykowego. 
 

W gminie BliŜyn istnieje zjawisko przemocy. Pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji od kilku lat prowadzą sprawy, w których 
wykorzystywana jest procedura i dokumentacja „Niebieskiej Karty”. Na 
podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej i Posterunku Policji  w BliŜynie 
w roku 2006 załoŜono 51 Niebieskich Kart, ilość ofiar przemocy - 47, ilość 
sprawców przemocy pod wpływem alkoholu - 31, 15 spraw przesłano do 
wymiaru sprawiedliwości, 21 rodzin było pod opieką kuratora, ograniczenie 
praw rodzicielskich i umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo 
wychowawczych - 4 rodziny. 
Od stycznia do sierpnia 2007 roku odnotowano 25 Niebieskich kart. 
 

W zakresie procedury Niebieskiej Karta istnieje dobra współpraca i 
prawidłowy przekaz informacji między Posterunkiem Policji a Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. 
 

III. Zało Ŝenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie  
BliŜyn: 

 
NajwaŜniejsze jest bezpieczeństwo ofiary. 
1. Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na 

to co zrobiła ofiara. 
2. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka. 
3. Nie ma Ŝadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej. 
4. Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest 

nieskuteczna. 
5. Ofiara przemocy w rodzinie cierpi na skutek wielokrotnego urazu. 



6. Zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu. 
 i decyzjach, bowiem jest to jeden z objawów doznanego urazu. 

 
 
IV. System przeciwdziałania przemocy domowej w gminie BliŜyn: 
 

Do zadań własnych gminy naleŜy w szczególności: 
1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy  
w rodzinie. 

3. Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
4. Prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. 

 
Priorytetem jest budowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. Zaleca się kontynuowanie wdraŜania „Niebieskich Kart”. Procedura 
 i dokumentacja „Niebieskiej Karty” pozwala m.in. na rozpoznanie zaburzeń 
Ŝycia rodzinnego wywołanych naduŜywaniem alkoholu i stosowaniem 
przemocy, ułoŜeniem planu pomocy członkom rodziny i podjęcie działań 
interwencyjnych. 

 
V. Strategia i metody działania. 

 
1. Przygotowanie diagnozy określającej skalę zjawiska. 
2. Wzmacnianie działań słuŜących zwiększeniu podnoszenia kompetencji 

przedstawicieli policji i pracowników socjalnych, poprzez organizowanie 
szkoleń, narad dla wymienionych słuŜb. 

3. Rozpowszechnienie informacji na temat Niebieskiej Karty, aby jak najwięcej 
osób dowiedziało się o ich istnieniu. 

4. Kontynuacja działań  Indyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie.  
Zadania Zespołu do wykonania przyjęli członkowie GKRPA, niektórzy juŜ 
posiadają wymagane w tym kierunku przeszkolenie.. Członkowie Gminnej 
Komisji wyznaczą we własnym zakresie Koordynatora ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 

5. Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie. 

6. Podanie do publicznej wiadomości wykazu placówek zajmujących się ofiarami 
przemocy, telefonów zaufania, niebieskiej linii, ośrodków interwencji 
kryzysowej. 

7. Udzielanie wstępnej pomocy w punkcie konsultacyjnym ds. rozwiązywania 
problemów uzaleŜnień. 



8. Współpraca z instytucjami prowadzącymi hotele dla ofiar przemocy w rodzinie, 
ze szczególnym uwzględnieniem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w SkarŜysku Kamienna. 
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