
UCHWAŁA NR xxlilIl68l21
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 23 marca2D}lr.

w sprawie prryjęcia do realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzini e oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bartniczka na lata2021-2026

Napodstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z2020r. poz.7I3 zpoŹn. zm.l) w związkuz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia}9lipca2OO5r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2O2Or. poz.278 z późn. 

'm.2; 
Rada Gminy

uchwala, co następuje:

$1. w celu realizacji zadańwynikających z ustawy o przeciwdziałaniuprzemocy w rodzinie na

terenie Gminy Bartniczka, przyjmuje się do rea\izacji Program Przeciwdziałanie Przemocy w

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bartniczka na lata ZO2I - 2026

stanowiący załącznlk do niniej szej uchwały.

$2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

$ 3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

l) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustauy została ogłoszona w Dz.I]. z 2020 r., poz. 1378.

21 Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U' z2OŻ0r. poz' 956'



Uzasadnienie

Konieczność opracowaniairealizacji niniejszego programu wynika z art. 6 ustawy z dnta}9

lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2O2Or., poz.2l8 z późn. zm.),

zmienionego z dniem 30 listopada2020 rokuprzez art. 7 ustawy z dnia 11 lutego 2020 roku o

zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.lJ. z

2020r.,poz.956), zgodnie zktórądo zadanwłasnych gminy naleŻy w szczegóIności: opracowanie i
reallzacja gminrrego programu przeciwdziałartiaprzemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy

w rodzinie.

Ustawa ta zostaŁa uchwalona w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałantaprzemocy w

rodzinie oraz inicjowania i wspierania działń polegających na podnoszeniu świadomości

społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

Program PrzeciwdziałaniaPrzemocy w Rodzinie dla Gminy Bartniczka na lata 2O2I _2026

skierowany jest przede wszystkim do ofiar przemocy w rodzinie, sprawców przemocy w rodzinie,

świadków przernocy w rodzinie. Jego fundamentem jest współpraca służb, instytucji i organizacji

pozarządowych działających na terenie gminy w obszarze przeciwdziałaria przemocy. Przyczyni

się on do skoordynowania działań w zakresie przeciwdziałanta przemocy i udzielenia

kompleksowej pomocy, uwzględniającej różne aspekty i potrzeby rodzin, w których występuje

przemoc.



Załącznik do Uchwały Nr XXIII 1168121
Rady GminyBartńczka
z druaŻ3 marca2l}I roku.

PROGRAM

PRZE CI wD ZIAŁANIA PRZEMo C Y
W RODZIME I OCFIRONY OFIAR PRZEMOCY

W RODZINIE W GMIME BARTNICZKA

NA LATA202I-2026



I. WSTĘP
Instytucja rodziny jest objęta szczegolną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a jej

dobro państwo ma obowiązek uwzględnić w swojej poiity.. społ..żn.j, ,*lurr"ru p:rpri",
udzielanie szczego|nej pomocy rodzinom znajdującym sĘ w-trudńj sytuacji społecznej' Przepis
art' 72 Konstlucji stanowi, izRzeczpospolita Polska zapewnia ocnrónę p.aw aiie"ua, akuzdy ma
plawo ŻądaÓ od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed"prr"^o"ą, okrucieństwem,
wyzyskiem i dernoralizacją. Nie budzi wątpliwości fakt, ze zadu'tiempanstwa jest ochrona rodziny
przed zagtożeniami płynącymt z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszćza prr"i przemocąze strony
osób najbliŻszych.

Program PrzeciwdziałaniaPrzemocy w Rodzinie i ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie nalata
2021-2026, zwarLy dalej Programem, znajduje normatywne oparcie w art. 6 uit. 2 pkt l ustawy z
dnia29lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy * 

'ód'ini.. 
Zgodniez powołanym przepisem do

zadan własnych qminy na|eŻy opracowywanie i realizowaiie progiamów przóciwdziałania
przemocy w rodzinie. oraz jest zgodny z Gminną Strategią-Rożwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Bartniczka.

Głównym celem Programu jest dązenie do ograniczania skali i skutków pIzemocy domowej i
rodzirrnej na terenie Gminy Bartniczka. Program źaĘadapodejmowanie działiitchroniących ofiaryprzemocy' skierowanych do sprawców przemocy orai driałań edukacyjnych skierowanych dó
społeczeństwa i słuzb świadczących fachową pomoc i wsparcie. W program ió zawarto podstawowe
informacje dotyczące zjawiska przemocy w iodzinie, isńtne przy^planowaniu działń w zakresie
zapobieganiai zwaLczartiaprzemocy. określono cel strategiczńv órŁkoŃretne zadaniaProgramu.
Wskazano źródła finansowania zadań programowych w sposób umozliwiający ich rozwin]ęcie i
uszczegółowienie, adekwatnie do aktualnych potrzeb lokalnych. Niniejszy Pógiu- będzie stanowił
wspólny plan działń instytucji i organizacji zobowiązarrych do poóejmowania dzi,ałail na rzecz
zapobiegania i zwa.lczania przemocy w rodzinie. Przez inierdyscyplinarność powinien przyczyniĆ,
się do usprawnienia lokalnego systemu przeciwdziałanta przemocy oraz ograniczenii rju*irku
przemocy, a tym samym poprawy kondycji rodzin.

Ustawa z dnia 29 ltpca 2005 t. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych
przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ustawodawca zobowiązał gminę do tworzenia gminnego systemu przeciwdziałaniaplzemocy
w rodzinie.

w tym zakresie gmina zobowiązana jest do rcaltzacji czterech rodzajow działń: do
opracowania i ręalizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie, do prowadzeniaporadnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w szczególności poptzez działania edukacyjne słuząóe wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach- zagrożonych przemocą w
rodzinie, do zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośroókacń wsparcia, a
takze do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.

II. PRZEMOC W RODZINIE - PODSTAWY TEORETYCZNE

Dla skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności właŚciwego
określenia zadań, w tym organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, konieźzna jestświadomo-Śó
specyfiki zjawiska irviedza na temat cyklu pŹemocy wiodzinie oraz sluacji psycńologicznej osób
jej doświadczających, zwłaszcza Że z przemocą w rodzinie wiąŻe się wiele mitów i stlreotypów z
pewnością utrudniających walkę z tym zjawiskiem. Ponizej wskazano istotne informacje i rurcy
uzasadniające potrzebę podejmowaniaprzez organy państwa w odniesieniu do przemocy w rodzinii
specjalnych działan, jak równieŻ dotyczące mitów i stereotypów funkcjónujących na temat
pŹemocy w rodzinie, które często uniemozliwiają skuteczną reakcję przedstawicieli tych organów.

Przemoc w rodzinie ' zwarla równiez przemocą domową, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest to jednorazowe albo pówtarzające się umyślne działinie
lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności



narażaJące tę osoby na niebezpieczeństwo utraty Życia, zdrowia, naruszając-e ich godno.ść,

nietykalnośó cielesną, wolność, wtym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym|ub

p'yóhi"'''ym, atakżewywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc w rodzinie jest:
* Intencjonalna, tźn. jest zamierzonym działariem człowieka lub zaniechaniem działania i ma na

celu kontrolę nad ofiarą'
* naruSZ ająca prawa i dobra osobiste ofiary - sprawca wykorzystuj e przęwagę siły, rrarusza

podstawow" p.u*u człowieka jak: prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacuŃu'
* przycryną ciórpienia i bólu - ip.*.u naraŻa zdrowie i zycie ofiary na szkody, osłabiając jej

zdolność do samoobrony.

RODZAJE I FORMY PRZEMOCY W RODZINIE

RODZAJ
PRZEMOCY

DEFINICJA PRZEMOCY F'ORMY
PRZEMOCY

Przemoc
fizyczna

wszelkie działaniapolegające na uzyciu siły
i prowadzące do narus zenia nietykalno ści
cielesnej

popychanie, odpychanie,
obezwładnianie,
przfirzymywanie,
policzkowan ie, szczYP anie,
kopanie, duszenie, bicie
otwartą ręką, pięściami, bicie
przedmi otam i, P ar zenie,
polewanie Żrącymi
substancj ami, używanie
broni' o gr aniczanie do stępu

do pozywienia, nieudzielanie
koniecznei pomocY itP.

Przemoc
psychiczna

rmyślne działarlia wykorzystuj ące nie siłę
-.rzy czną, lecz mechanizmy psycholo giczne,

rowoduj ące zachwianie pozytyvrnego obrazu
własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej
poczucia własnej wartości, pojawienie się

stanów lękowych i nerwicowych

)onlzanle' nasmlewanle slę
z poglądów, pochodzenia,
:eligii, własnych po glądów,
stała krytyka, wmawianie
lhorób psychicznych'
kontrolowanie
i o gr aniczanie kontaktów
z innymi osobami,
wymuszanie i domaganie się
po słuszeństwa' upokar zanie,
za:w sty dzartie, szantaŻowanie,
stosowanie zróŹb itp.

Przemoc
seksualna

wymuszanie niechciany ch przez ofi arę

zachowań w celu zaspokojenia potrzeb

seksualnych sprawcy

sadystyczne formY
współzycia seksualnego,
wymuszanie poŻycia
seksualnego, wYmuszanie
nieakceptowanych form i
praktyk seksualnych, krYtYka
zachowań seksualnych itp.



nomiczna
l.ziałaniap.o
mansoweg o uza\eżnienia ofi ary ofrp.u*.y raterralnych p otrzeb r o dziny,

dbieranie zarobionych
eniędzy, uniemozńwianie
rJ ęcla pracy zawodowej,
uszanie do pracy bez
nagrodzenia itp.

emocjonalnych osOU nai Uli
ieraspokalanGloDeb

h i emocjonalnych

|13oc dzieli się równiez na:UORĄCĄ - naładowana filrio zlnś^2^ ̂  .

CHŁoDNĄ - b"' Jff:*iu!-?::'1:::iewem, pełną ekspresji,

;T::Pil1 ,:"ń:::;Y;*jffi:rj;"#;ffi'i:'ffifiiliijj;- jej przyśw iecac pozyt1rwne cele,

Przemoc przebiega w cyklu, w którym wyodrębnia się trzy fazy:1' 
;t#:'}ffiIt'f.:*"ęi"NAńiói;": "#'.:t"ń," 

sprawcy pojawia się napięcie,inne śro dki 
" 
d", ń; ą;;:'ó#f 

:$*:,"{,::, i :ą:Tłl,r* ;rjffi h :ffi1Ł;,'5 "ł!l ;fr xf ri':*T#lff'ł;'.';;:,','x#r:'Ł;5#*:ł$[iŁ''T,y*o.ońutfr1i1,.n'
2' FA'A GwAŁTowNEJ PRZEM.CY -' sprawca staje się gwałtowny, wpada w szał,

wyładowuje się dokonu:ą' 
"tooi przemocy. ofiara stara się ,roii{*rrystko, zeby go uspokoići ochronić siebie':"' uóJ'"a'u' ró *'i"|r'..#i:.r, w szoku, od,cilwaw;tyd, upokorzenie,przera:Żenie' staje się apatycznu, ,.uJo.łrJ,J" i'l'", odczuwa złość ibezradność.3' FAZA MIoDowEGo MIES''l-"l - sprawcap ruemocy przeptasza, okazujeskruchę, załuje,

obiecuje poprawę' usiłuje tłumiczyć.*bJ. ,iioł*i",';^p_;;;;:l.-*ię..i 
tego nie ,roi,bi;

Po okresie miodowego miesiąca cykl ten się powtarza.

Przemoc .w rodzinie jest doświadc:

rii:ilt;s**łlrm#$;*#'"#;;Ę;.T1i1'':g,TJ::f 
1,;fu 

.'trffi:'.':i;
Przemoc domowa '

rodzinny,;;il;;l'"T łaT#r,'ffi|j:il:r';H'"Tx;1t.Ti:;'##:3:;"^"" niszczysystem

fi;J'fl3ffioix^H" ozrłł.łŃ zwIĄzANYCH z PRZECI*DZIAŁANIEM

o Konstytucj aRzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r.' Ustawa z dniazo lip"uióil;"k" 
" 

przeciwdziułuńr'prr"mocy 
w rodzinie

_ *j-ffi;Sll'" 'o 
p-i'iźńił' ńaz 

'"L" 
'"' 

,#r.io*uniu w trzeźwoŚci przeciwd ziałaniu. Ustawa z 6 czewvca 1997 r. _ Kodeks karny. Ustawa z25lutego 1964 t.- roa.l..ro dzinnyi opiekuńczy. Ustawa z 6 kwieńi a :-li9O r.; P;li;r'. Ustawa z 72 marca2}O4 t.";;;;;y społecznej



IV. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE
Dane niezbędne do zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie pochodzą z badaft opinii
publicznej or az analiz dokumentacj i policyj nej .

Badania ''Przemoc i konflikty w domu'' przeplowadzone przezCentrum Badania opinii Społecznej
z 2019 r. są próbą oszacowania skali zjawiska przemocy domowej i opinii na temat przyzwoleniana
użycie siły wobec partnera. Zbadańwynika:* 7lvo Polaków_deklaruje, że w zdecyr1owanej większości rodzin zdarzająsię nieporozumienia i

konflikty,
* kobiety częściej deklarują, Żebyły bite przezpartnerów nlżmęŻczyżni (Iy%wobec 8 %),* 10 Yobadanychprzyznaje. że doświadczyło pir"mocy ftzycznej oj partnera,* 8%o badanych deklaruje, że zdarzyło mu się uderzyc partnera/pirtneikę podczas kłótni,* 56yo spośród badanych uderzonych przez partnera deklarujó, ze rówiiez używała przemocy'

natomiast 44yo ,którzy doświadczyli agresji nigdy nie zareagowali w taki sposób,* kobiety nieco częściej niż męŻczyźni przyznają, że podczas kłótni uderźyły partnera ( 12%
wobec 5oń),* tylko nieliczrri rodzice tj. I % przyznają, żebyli kiedyś uderzeni przez swoje dorastające lub
dorosłe dziecko,* 13 Yo żyjących w stałych zvłiązkach deklaruje, że zdarzają się sytuacje, kiedy współmałżonek
używa wyzwisk i obelg, 9 % doświadczaponiŻarla,8Yo uskarza się na ogtaritczanie kontaktów

' z rodziną i znajomymi, 6%o przyznaje, Że partner grozi lub szantaŻuje,* Najczęściej podawaną przyczvną nieporozumień w rodzinach, w kiorych konflikty zd,arzają się
co najmniej kilka ruz;y w miesiącu są codzienne obowiązki domowe (29Yo), utt ot'ot (aN),
róŻnice charakterów (8%), kwestie związanez wychowaniem dzieci (1f/ó,

OSOBY POKRZYWDZONE W WYNIKU PRZEMOCY DOMOWEJ W LATACH 2OT7-
2020 _ DANE oGÓLNOPoLSKIE

LATA oGoŁEM KOBIETY YIEZCZYZNT MAŁoLETNI
2017 92 s29 6t 984 12 651 13 515
2018 88 133 65 0s7 r0 672 12 404
2019 88 032 65 195 10 676 I2 161
2020 85 575 62 866 I0 92Ż II 787

statystyczne policji // www.policja.pl

Jak wynika z danych ogólnopolskich zgromadzonych przezpolicję liczbaofiar przemocy domowej
od roku 2017 w porównaniuzlatarntubiegłymi nieco spada.

LICZB A WYPEŁNIoNYCH'INIEBESKICH KART'' w woJEwÓnzrwrE
KUJAWSKO - POMORSKIM W LATACH 2017 _2019

LATA oGoŁEM MIASTO \ilIES
Ż017 4066 2454 T6T2
2018 4431 2722 1709
2019 4788 3027 176I

Ło: htto:Ę ://bip.bydgoszcz. kwp. p olicj a. gov. pVKWB/statystyki/rliebieska-kal1a



OSOBY POKRZYWDZONE W WYNIKU PRZEMOCY DOMOWEJ W
woJEwÓDZTwIE KUJAWSKO _ PoMoRSKIM w LATACH 2017 _2019

LATA oGoŁEM KOBIETY NIEZCZYZNT MAŁoLETNI
2017 4549 3628 418 443
2018 4883 3957 499 427
2019 5321 4206 632 489

'/h1http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pVKWB/statystyki/niebieska-karra

w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2017 kobiety stanowiły 80 % wszystkich
poszkodowanych przemocą' natomiast w 2018 roku - 8I yo,w 2OI9 roku _ 79% . Na przestrzeni lat
2017-2019 Małoletni stanowili 9 do I0% osób poszkodowanych w wyniku przemocy domowej.

SPRAWCY PRZEMoCY DoMowEJ w woJEwÓnzrwrn
KUJAWSKO _ POMORSKIM W LATACH 2017 _2019

LATA oGoŁEM KOBIETY ]MEZCZYZNI NIELETNI
2017 4100 291 3791 t8
2018 4455 30s 4131 I9
Ż019 4823 370 4431 22

R Dn Komendy Powiatowej Policji w Bydgoszczy

Przedstawione powyżej dane obrazują, Że w województwie kujawsko-pomorskim zjawisko
pŹemocy w rodzinie występuje nadal na wysokim poziomie, z tendencją rosnącą.

OSOBY POKRZYWDZONE W WYNIKU PRZEMOCY DOMOWEJ W GMINIE
BARTNICZKA W LATACH}OLT _2020

LATA oGÓŁEM KOBIETY MĄŻCZYŹNlMAŁoLETNl
DO 13 LAT

MAŁoLETNI
oD 13 DO 18

LAT
2017 J I I 0 1

2018 4 4 0 0 0
2019 4 3 0 I 0
2020 35 9 16 8 2

]RoDł.o: htfn:Ę ://bip.bydgoszcz.kwp.policj a. gov.pl/KWB/staĘstykilniebieska-karta

Liczba osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej w ciągu ostatniego roku gwałtownie
wzrosła. Niewątpliwie wpływ na to zjawisko ma trwający od marca 2020 roku okres izolacji
społecznej, praca i nauka w trybie zdalnym - wprowadzone w związku z dynamiczną sytuacją
zagr ożenia epidemiolo gi czne go związane go z koronawirusem S ARS - CoV-2.

SPRAWCY PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE BARTNICZKA
w LATACH20tT-2020

LATA oGoŁEM KOBIETY IMEZCZYZNI NIELETNI
2017 a

J 1 2 0
2018 4 0 4 0

2019 J 0 J 0
2020 I2 J 9 0

R Zesp oł Interdyscyplinarny w Bartniczce



LATA FIZYCZNA PSYCHICZNA SEKSUALNA EKONOMICZNA INNY RODZAJ PRZEMOCY
2017 3355 4438 38 63 770
2018 3734 5Ż16 75 94 859
2019 3960 5863 92 96 998

lici I/KWB/ it -karta

RODZAJE STOSOWANEJ PRZEMOCY W WOJEWODZTWIE
KUJAWSKO - POMORSKIM W LATACH 2OI7 _2019

http ://bip.bydgoszcz.kwp.policj a. gov.p statystyk niebieska

LICZB A Z piŁo ŻoNY CH PRZEZ FUNKC JONARIUSZY PoLI CJI'' NIEBIESKICH
KART'' W GMINIE BARTNICZKAW LATACH2OTT-2020

LATA NIEBIESKIE KARTY
2017 aJ

2018 4

2019 -t

2020 I2
RoDł 'o' 7'ecnół inferr1vqcwrrlinnrnv w Rartnpół yscyplmarny

Z danych Statystycznych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Bartniczka w 20Ż0I. przez Policję załoŻonych Zostało 12 Niebieskich Kart - A.w 2020
r. przęmoc ftzyczna wystąpiła w 11 przypadkach, a psychiczna w 12, innę formy przemocy
(uszkodzenie mienia lub groŹba karalna) wystąpiĘ w 3 przypadkach. Z analizy danych wynika, ze
przemoc ftzyczna jest stosowana z przemocą psychiczną, sporadycznie występują przypadki
stosowania vłyłącznie przemocy psychicznej ( 1 przypadek).
Kolejne wnioski z analizy statystyk Zespołu Interdyscyplinarnego, dotyczą silnego związku
występowania przemocy w rodzinie wraz z problemem nadużywania alkoholu. w 2020 roku 8

spośród 12 sprawców przemocy domowej było pod wpływem alkoholu.
W roku 2020 odnotowano znaczne nasilenie problemu przemocy w rodzinie w stosunku do
ubiegłych lat. Procedura Niebieskich Kart w 2020 r. została wszczęta, a tym samym
udokumentowana w 12 rodzinach, tymczasem na przestrzeni poprzednich trzech lat liczba
załoŻonychNiebieskich Kart nie przekroczyła 4 na rok. Niewątpliwie wpływ na zwiększenie liczby
konfliktów .w rodzinach ma sytuacja związana z trwającą od marca 2020 roku epidemią
koronawirusa. Izolacja społeczna, nauczanie l praca zda|na, zagroŻenie utratą pracy czy ostatecznie
lttata pracy i dochodów, lęk przed zachorowaniem to tylko niektóre czynniki sprzyjające eskalacji
nieporozumień i konfliktów w rodzinach.
Z ptzedstawionych danych dotyczących gminy bartniczka wynika, iz skala problemu pzemocy w
rodzinie jest kwestią wymagającą systemowego działania. Z przedstawionych analiz wynika, ze
przemoc w rodzinie, mimo iz nada|jest problemem wstydliwym, niechętnie ujawnianym to coraz
więcej osób decyduje się na poszukiwanie pomocy u przedstawicieli instytucji zajmujących się
przeciw działaniem temu zj awi sku.

Dtagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Bartniczka została przeprowadzona w
oparciu o dane statystyczne Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej oTaz Zespołu
Interdyscyplinarnego. Z przeprowadzonych badań wynika, Że przemoc w rodzinie jest problemem
występującym na terenie gminy.

Gminny Program Przęclwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar Przemocy w
Rodzinie na Iata 202I _ 2026 jest kontynuacj ą działan podj ętych w ramach realizacji programu na

Iata 2014-2020- Istotnym elementem Programu jest koordynacja działan podejmowanych przez
Gminę na rzecz osób doświadczających przemocy oTM sprawców przemocy. Podejmowane
dotychczas działania potwierdzają ich skuteczność zarowno w sferze udzielania profesjonalnej



pomocy jak równieŻ w sferze działan pr.ewencyjnych. Podstawę programu stanowi podejścieinterdyscyplinarne' zgodnie z którym wszelkie aźiainn'2u ry"".;J;;";y rodziniepowinny byćt'ffiffi :;IT::;prZez 
specjalistów ;;i:;";;; d,i.a,in' b|J;;y;;';;,"dstawicieiam i róźnych

Analizując zjawisko pzemocy w rodzinie warto wskazać na fakt, Że corazwięcej osób korzystatakŻe z konsultacji - pracy socjalnej, 
:'d'i"l"'y;";;;;rpracownikó w oraz z porad,psychologa. Wostatnim czasie zauwuŻaina jest tóndencja ;'-'i;; osób szukających wsparcia i pomocy wsytuacjach przemocy domońej. Prowadlon, iriłł^iu romrn.-]lt-i-ogotnopolskie powodujązmiany świadomości społecz"źi i ,jednej u.".v'|*ększa się gotowośó domniemanych ofiarprzemocy do ujawniania takicń 

''p'?*, a. z drugiej 
.wiążą się z większym profesjonalizmemprzedstawicieli słuzb zobowiązany.ń ao poa.J*o*irri"u interwencji i udzielania pomocy.

v. DIAGN oZAZASoBÓw INSTYTUCJONALNYCH

Gmina Bartniczka nie posiada zasobów 
-instytucjonalnych, które w swoich kompetencjach sąwystarczające do zabezpieczenia wszystkic}r pot.'.l 

.społecznyc h d,otyczących problematyki

iófil':r11i'il?ffir,ilffI 
w rodzinie' Istnieje zai.ńToni..''"sJ *rpołr"ł"y ,"specjalistyc znymi

ł jĘ!':ffiTfi 
'1'|![p:JJ:$T'ij[,**'j "nuj 

ą następuj ące instytucj e zaj muj ące się
- Gminny ośrodek Pomocy społ".'n.: * gu.t ri";..,
- Komisariat Policji w Górznie,
- Placówki oświatowe,
- GKRPA w Bartniczce,
- Zespoł Interdyscyplinarny,
- Słuzba zdrowia,
- Swietlica środowiskowa,
-kutatorzy sądowi.

vI' PRoCpDURY PoSTĘPOWANIA woBEC PROBLEMU PRZEMoCY w RoDZINIE
l) ZGŁ}SZENIE PRoBLEMU PRZEMoCY* informacja odosoby doznającej prz"Po:y, osoby trzeciej,przedstawiciela instytucji,* przyjęcie zgłoszenia i podji"i.'ńy.łr-iastowego działania,* ptzekazanie informacji 

9. 
i"'tyt'ł;h swiadcl|c'y"cil_spec.;alist ycznąpomoc,* przekazanie informacji' 

_ 
źi"'*rrystkie poa"ń**. działinia sŁuŻą zapewnieniu. bezpieczeństwa i udzieleniu pomocy'* informacja o koniecznoś'ipó*ila;ienia innych instytucji w celu zapewnienia kompleksowejpomocy-

2) PODEJMoWANIE INTERWENCJI W ŚRooowsruPodejmowanie interwencji w środowisku *ot..1oo)iriv i",r.'iętej_przemocą odbywa się w oparciuo procedurę ''Niebieskie 'Karty'' i nie 
^wym 

ugu ,goóy osoby dotkniętej ptzęmocą. Wszczęcieprocedury ''Niebieskie Karty'' 
-nu"ępu;.. 

poprzez wypełnienió ro.-uuń 'uNi.bi.sku 
Karta,, w

ffJŁlfij|:#:ń"ff* "'yn''osói 
-słuzbowy.h 

iil"';"";ń"*iJi:'T'^ąrzenia stosowania

:l*l?.*'###T.::iffi:ia dokonan ego przez członka rodziny lub przez osobę będącą



3) PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY
1. Procedura ''Niebieskie Karty'' stosowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z

dnia 13 września 20II r. (Dz. U. Nr 209' poz. 1245)' Wzory formularzy ''Nióbieska Karta''
wyp ełniane są pruez przedstawicieli po dmiotów r ealizuj ących procedurę.

2. Procedura:
2.I.Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza ''NiebieskaKarta A" przez

przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z
uzasadnionym podej rzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

2.2.Przy wszczęciu procedury następuje podjęcie działań interwencyjnych mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, ze jest dotknięta
pIzęmocą w rodzinie.

2-3.Przekazanie formularza ''Niebieska Karta B'' osobie' co do której istnieje podejrzenie,że
jest dotknięta przemocą w rodzinie.

2.4-Przekazarie wypełnionego formularza ''Niebieska Karta A'' do przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niŻw terminie do 7 dni od dnia wszcźęcia
procedury.

2.5.Przewodniczący Zespołulnterdyscyplinamego nie później niŻw terminie do 3 dni od dnia
otrzymania formularza zobowiązany jest do przekazania go członkom Zespołu
Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

2.6. Na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinamego lub grupy roboczej następuje wypełnienie
formularzy "Niebieska Karta C" i "Niebieska Karta D".

2.7. Do działan członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej na|eży:
- udzielanie pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta

przemocą w rodzinie,
- podejmowanie działań w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, ze

stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowan,
- Zaproszenie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta pzemocą w

rodzinie na spotkanie Zespołu Interdyscyplinamego lub grupy roboczej,
- opracowanie indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje

podejrzenie, ze jest dotknięta przemocą w rodzinie' i jej rodziny, który zawiera
propozycj e działan pomo cowych,

- rozstrzyganie o braku zasadności podejmowanych działaf..
2.8. Do tziałan członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmowanych

wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie naleŻy w szczegóIności:
- diagnozowanie sytuacji rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta

przemocą,
- przekazanie informacji o konsekwencjach popełnianych czynów'
- motywowanie do udziału w programachoddziaływań korekcyjno - edukacyjnych,
- przeprowadzenie rozmowy pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających,

substancj i psychotropowych lub leków,
- ptzekazanie informacji o koniecznych do zrealizowanta działaniach w celu

zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.
2.9. Zakoflczenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie i

uzasadnionego przypuszcz,enia o zaprzestartiu dalszego stosowania przemocy w rodzinie
oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięcia o braku
zasadności podej mow ania' działan

4) POWIADOMIENIE POLICJI LUB PROKURATURY* na podstawie art. 12 powołanej na wstępie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
''osoby, które w związkll wykonywaniem swoich obowiązków słuŻbolvych lub zawodolvych
powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z lŻyciem przemocy w



rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym policję lub prokuratora" oTaz "osoby będące
Świadkami plzemocy w rodzinie powinny zawiadómić o iym policję' prokuratora-lub'inny
podmiot działający narzeczprzeciwdziałaniapfzemocy w rodzinie''. 

- "' '
x na podstawie art- 3O4 $ 2 Kodeksu póstępowania karnego instytucje państwowe i

samorządowe, .które w związku ze Swą działalnością dow]edziały 'ię o popełnieniu
przestępstwa ściganego zurzędu, są zobowiązanę niezwłocznie zawtadomić o tym prókuratora
lub policję oraz podjąó czynności w celu niedopuszc zenia do zatarcia śladów i dowodów
przestępstwa

5) PRoCEDUR.A PoSTĘPoWANIA PRZY WYKoNYWANIU CZYNNoŚCI oDEBRANIADZIECKA Z RODZINY w RAZIE BEZPoŚREDNIEGo ZAGRoZENIA Żvcln LUB
ZDROWIA DZIECKA w ZWIĄZKI] ZPRZEMoCĄ w RODZINIE
Na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu pi'..o"y w rodzinie w razię bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny
wykonujący obowiązki słuzbowe ma prawo odebrać dźiecko z iodziny i umieścić je w pierwszej
kolejności u innej niezarnieszkującej wspólnie osoby najbliŻszej, wrozumieniu art. irs 5 riKodeksu karnego, w drugiej kolejności w rodzinie zastępcźej lub całodobowej placówce
opiekuńczo - wych9wawczej. Decyzję, o której mowa pru.ońik socjalny podejmuje wspólnie z
fuŃcjonariuszem policji, atakże lekarzem lub ratownikiem medycznyń tuu pi.tęgniarką

6) ZATRZYMANIE SPRAWCY PMEMOCY DOMOWEJ
Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji ''Policjanci wykonując czynności, o których
mowa w art. 14, mają prawo zatrzymania osób stvłarzających w sposób oczywisty bezpośrednie
zagtożenie dla Życia lub zdrowia ludzkiego, atakŻe dla mienia" ćtaz na poóstawie art. 244 s 1
Kodeksu postępowania karnego ''Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeŻe|i istnieje
uzasadnione podejrzenie, Że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki tuu ut rycia się
tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa,bądź'ieznie można ustalió jej tozsamości.''

]) POWIADOMIENIE GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA
ALKOHOLOWYCH
w przypadkuuzależnienia od alkoholu osoby stosującej przemoc

8) DZIAŁANIA ZESPoŁU INTERDYSCYPLINARNEGo DS. PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE BARTNICZKA
Zespół interdyscyplinarny to zespół strategiczny, którego zadaniem jest integrowanie i
koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zataesie przeciwdiiałania pi'.-o.y *
rodzinie, w szczególności przez:
. diagnozowanieproblemuprzemocy,
o podejmowanie działan w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu

przeciw działanie temu zj awisku,
. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
' rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w

środowisku lokalnym,
. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zes.pół Interdyscyplinarny moze tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów
zwtązanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Prace w grupach
roboczych prowadzone są w zaleŻności od potrzeb zgłaszanychprzez-Ześpoł InterdyscyphnJrny.'
Do zadangrup roboczychnaleŻy w szczególności:

' opracowanie i reaIizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie,

' monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemo cy oraz rodzin zagroŻonych
wystąpieniem przemocy,

PROBLEMOW



. dokumentowanie działan podejmowanych wobec rodziny, w których dochodzi do przemocy
oraz efektów tych działan.

9) MONTTORING SYTUACJT W RODZINIE
* weryfikacja i aktualizowanie planu pomocy
* kontynuacja wsparcia dostosowanego do potrzeb
* uzyskanie informacji o osobie stosującej przemoc
* kontynuacja wspólnych wizyt w celu wzmocnienia przekonania sprawcy o pozostawaniu pod

nadzorem

10) ZAKoNCZENIE DZIAŁAŃ W SYTUACJI USTANIA PRZEMOCY

vII.. ZAŁoZENIA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMoCY w RoDZINIE I
OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

1. Cechy programu:
* systemowość - program jest spójnym i wielopoziomowym systemem przeciwdziałania

przemocy opartym o wyspecjalizowane zasoby instytucjonalne i ludzkie, pomiędzy którymi
istniej e relacj a współpracy,

* interdyscyplinamość - wszelkie działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane
i wdrazane przez specjalistów' będących przedstawicielami roznych instytucji i organizacji,

* kompleksowość - uwzględnianie róŻnych aspektów przemocy domowej: prawnego'
psychologi czt7ego, moralnego, społecznego,

* efektyłvnośó - diagnoza problemu, rozpoznanie zjawiska i jego lokalnych uwarunkowań
p o zw ala na wyprac owani e skute cznych - e fektywny ch r o związan.

2. Adresaci programu:
* rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy'
* rodziny i osoby zagroŻote zjawiskiem przemocy domowej'
* przedstawiciele instytucji i słuzb pracujący z osobami i rodzinami zagroŻonymi bądż

dotkniętymi przemocą,
* mieszkańcy gminy bartniczka,

3. Realizatorzy programu:
* oŚrodek'Pomocy Społecznej w Bartniczce
* Urząd Gminy w Bartniczce
* Komisariat Policji w Górznie
* Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bartniczka
* Sąd Rejonowy w Brodnicy
* Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Brodnicy
* Prokuratura R-ejonowa w Brodnicy
* inne instytucje i organizacje społeczne działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w

rodzinie.

4. Miejsce i czas realizacji:
* Gmina Bartniczka
* od stycznia 2021roku do grudnia 2026 roku

5. Prognozowane efekty:
* Zmiana postaw społeczeństwa wobec zjawiska plzemocy w rodzinie.
* Pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
* Zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar przemocy.
* Spadek Iiczby przypadków przemocy w rodzinie.



* Profesjonalizm pomocy w obszarzeprzemocy w rodzinie.
VIII. CELE PROGRAMU

CEL NADRZĘDNY:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

^oraz ogtaniczanie skali i skutków stosowania przemocypoprzez zbudowanie jednolitego, profe'Jonuli.go -systemu 
interwencji i wsparcia dla osóbzagroŻonych lub uwikłanych w ijawist o ńil;;:"

CELE OPERACYJNE:

] ;i*:ff':::f:ł:'ci 
lokalnej w celu podniesienia świadomości i wrazliwośc i dotyczącej

2' Budowanie skutecżnego systemu p rzeciwdziałaniaprzemlocy w rodzinie.3' Profesjonalizm oraz szeroka oferta form pomo.y i iurp*.iadla osób uwikłanych w przemoc wrodzinie-
4' Szkolenie słuŻb zajmujących się przeciw działaniemptzemocyw rodzinie.5' Diagnozowanie i monit;ń;""i; problemów p.;;ń.y domowej na terenie gminy.

ZADANIA:
1' 

;i*ilfi;::*]|:'ci 
lokalnej w celu podniesienia świadomości i wrazliwośc i dotyczącej

1' 1' opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych na temat- ^ P]zem6cY 1rodzinie i jej negatywnych skutków.
I .2. Prcwadzenie kampanii ł*u.y.l".j' :; ;r;";;izęciwdziałania przemocy.1'3' Prowadzenie w śzkołacn 

^łi "'*i"J"-_itrił"v"n zagrożeniapłynące z przemocy wrodzinie otazptopagujących zachowania.p;;;j;Ją* pozytywnym postawom w rodzinie.
Realizatorry/Partnerry: Gminny ośrodek Pomocy Społecznej wBartniczce, Komisariat Policji w
ff:ffi;'JfiJl"T':,T::::;.:1f*JB*ń;;^,"ż"iourInterdyscyplinarny' Słuzba zdiowia,
Termin rcalizacji: w latach 2O2I- 2026 (działanie realizowane cyklicznie)

2' Budow'anie skutecznego systemu ptzeciw działania przemo cyw rodzinie.

' ' |,::T:;H"JJ'1::;r^programu 
przeciwdziałaniapizemo"f * roa'inie i ochrony ofiar

2'2. Prowadzenie telefonu informacyjnego dla osób z problemem przemoay.
'' il:H#;'*5#lJ''"n,p'y'nońgi.'nńr, * iytuacji r.ryźvru_ńołanego zjawiskiem
2'4' Zwiększenie dostępności do akceptowanych społecznie form rozwi ązywaniakonfliktówro dzinnych p oprzez udział o sób tńci.Ń il;ediatorów.2'5' Stosowanie prócedury '' Niebieski".l iarty;;,;;l;fu"*anie interwencji w środowisku.

Realizatorry/Partnerry: Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce, Komisariat Policji w
-l-":ffi;lffiii oświatowe' GKRPA * ga't'i.'i 

"^,-r*'irlnterdyscyplinarny, Słuzba zdrowia,

Termin rcalizacji: w latach 2O2I- 2026 (działania o charakterze długoterminowym' ciągłym)
3' Profesjonalizm oraz szeroka oferta form pomocy i wsparcia dla osób uwikłanych w przemocw rodzinie.

3' 1' Poradnictwo psychologiczne' prawne, socjalne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.



3.2. Działalnośó Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciw działaniaprzemocy w rodzinie.
3.3. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brobnicy w zakresie realizacji

programu dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rea|izatorrylPartnerzy: Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce, Komisariat Policji w
Górznie, Placówki oświatowe, GKRPA w Bartniczce,ZespółInterdyscyplinarny, Słuzba zdrowia,
kuratorzy sądowi.
Termin rcalizacji: w latach 202I- 2026 (działania o charakterze długoterminowym' ciągłym)

4. Szkolenie słuzb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4.1. Realizacja szkoleń i kierowanie na dostępne formy dokształcania pracowników instytucji

r e alizuj ący ch zadania z zak e su przem o c y w ro dzini e.
4.2.Realizacja interdyscyplinarnych szkoleń dla przedstawicieli instytucji i orgarizacji

zaanguŻowanych w zapobieganie i zwalczarlie przemocy w rodzinie.
4-3.Uczestniczenie członków Zespołu Interdyscyplinamego w konferencjach, seminariach,

warsztatach na temat problematyki przemocy.

RealizatorzylPartnerzy: Gminny ośrodek Pomocy Społecznej wBartniczce, Komisariat Policji w
Gótznie, Placówki oświatowe, GKRPA w Bartniczce,ZespółInterdyscyplinamy, Służba zdtowta,
kuratorzy sądowi.
Termin realizacji: w latach 202I- 2026 (działania o charakterze cyklicznym)

5. Diagnozowanie i monitorowanie problemów przemocy domowej na terenie gminy.
5.1. Zbudowanie bazy darrych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i jej aktualizacja.
5.2. Monitorowanie zjawiska przemocy domowej w gminie bartniczka.
5.3. Badanie zasobów, potrzeb oraz skuteczności działń podejmowanych w zakresie

zap obie gania i zw alczania przemocy domowej .

kea|izatorry/Partnerzy: Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce, Komisariat Policji w
Górznie, Placówki oświatowe, GKRPA w Bartniczce,ZespółInterdyscyplinarny, SłuŹba zdrowia,
kuratorzy sądowi' świetlica środowiskowa.
Termin rcalizacji: w latach 202I- 2026 (dziaŁania o charakterze cyklicznym)

Ix. ZRoDŁA FINANSOWANIA* środki budzetu Gminy Bartniczka, dotacje oraz środki pozabudzetowe pozyskane z irrnych
fuódeł.

x środki własne podmiotów realizujących zadania z zahesll przeciwdziaŁania przemocy w
rodzinie

* środki finansowe otrzymane w ramach dotacji lub w ramach programów (m.in. grantów)

X. MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Bartniczka lata202l-2026 stanowi strategię dziaŁarianatzeczzapobieganiai zwalczania przemocy
w rodzinie, realizowaną pTzez wszystkie instytucje i organizacje zobowiązane do podejmowania
działarl w tym zakresie na terenie Gminy Bartniczka i powiatu brodnickiego. Program będzie
zarządzany przez Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce. Monitoring programu będzie
prowadzony corocznie w celu sprawdzenia, czy zadantaujęte w programie są realizowane zgodnie
z planem. Do 31 marca danego roku powinno dokonaó się analtzy realizacji Programu za rok
poprzedni.



W celu zbadania skuteczności Program będzie podlegał ewaluacji - w trakcie reaLtzacji i po jego
zakończeniu.
Ewaluacj a Programu uwzględnia:
1) diagnozę problemów społecznych w Gminie - systematycznieprowadzony monitoring,
1) ocenę stopnia realizacji celów operacyjnychzawartych w Programie,
2) o cenę stopnia r ealizacji p o szczegóIny ch zadań zaw arty ch w Pro gramie,
3) ocenę efektów podejmowanych działan.

Wskźnikami ewaluacj i są:* liczba rodzin uwikłanych w przemoc na podstawie rozpoznania pracowników socjalnych,* liczba rodzin uwikłanych w przemoc na podstawie rczpoznania Policji,* |tczbaprzeszkolonych pracowników zajmujących się problemem przemocy w Gminie,* ltczba niebieskich kart zarejestrowanych pIZęz pracowników Gminnego ośrodka Pomocy
Społecznej vr Bartniczce'

* hczba niebieskich kart zarejestrowanych przez funkcjonariuszy Policji,* liczbaNiebieskich Kart załoŻonychprzezPolicję* |iczbazgłoszeń o popełnieniu przestępstwa w związkuzprzemocą,* Iiczbaprzygotowanych materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących przemocy,* liczba insty'tucji i orgartizacji działających w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy w
gminie,

* liczba zarejestrowanych postępowań karnych dotyczących przemocy z terenu gminy
bartniczka.

Ewaluacja pozwoli na:* rozwijanie róznorodnych form wsparcia dostosowanych do potrzeb i problemów istniejących w
Gminie Bartniczka,

* zwiększenie skutecznoś ci działan z zakłesupomocy społecznej,* zwięks zenie skutecznoś ci dzińan z zakłesu przeciwdziałania pIzemocy w rodzinie,* wskazanie dalszych kieruŃów rozwoju systemu wsparcia dzieckai rodziny.

Ewaluację proglamu prowadzió będzie Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce przy
współpracy z p o zo stały mi r e aIizatorami pro gramu.
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