'woj. pomorskie

UCHWALA NR XXVU285/16
RADY GMINY SIERAKOWICE
z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie przyjgcia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Sierakowicach na lata 2017 - 2020
Na podstawie art,l8 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z poLn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pk," l ustawy z dnia 29 Iipca 2005
przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (tj.Dz.U.22015r., poz. 1390 ze zm.),

(tj.

roku

o

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastgpuje:
$ 1. Przyjmuje sig Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Sierakowicach na lata20l7-2020, stanowi4cy zal4cznik do niniejszej uchwaty.
$ 2. Wykonanie uchwaty powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.

$3.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgciazmoaqobowiqzywaniaoddnial stycznia2}l'lroku.

Gminy
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ZaL4cznik do Uchwaly Nr XXVI//285/16
Rady Gminy Sierakowice
z dnia z 22 listopada20I6 r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZTAL,ANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY

W RODZINIE

W SIERAKOWICACH
NA LATA 2OI7 -2020

SIERAKOWICE 2016

Id:

F I I 83403 -D7

ED-4904-9

12'/ - 1 67CEF44E03 5.

Podpisany

Strona I

WPROWADZENIE
Przemoc w rodzinie, w dzisiejszym rozumieniu jest zjawiskiem spolecznym,
kt6re towarzyszy ludzko5ci od pocz4tku istnienia rodziny jako instytucji. AkceptowalnoSd
tego zjawiska na przestrzeni wiek6w byla rohna. Natomiast nie ma wqtpliwoScl, 2e przemoc
wystgpowata w usankcjonowanych spotecznie zwiqzkach i dotykala zwykle osoby najslabsze,
tj, dzieci, kobiety, osoby niepelnosprawne azy starsze. Patriarchalny model rodz\ny
wyksztalcony pruez lata sprawial,2e zwykle osobami stosuj4cymi przemoc byli mpZczyLni.
WtaSciwie to od nieh spolecznie oczekiwano stanowczoSci, podejmowania tzw. mgskich
decyzji, odpowiedzialnoSci za rodzing, zarabiania na jej utrzymanie. W ten spos6b
uksztattowala sig ich pozycja, kt6ra wymagala dyscypliny, utrzymywania porz4dku w domu,
karania. Jednak z czasem zaczgla sig zmiana spolecznego podejScia do oceny stosowania
przemocy w rodzinie. Mial na to wplyw rozw6j praw czlowieka, w szczeg6lnoSci kobiet
i dzieci. Coraz czgSciej wskazywano, 2e przemoc wobec os6b najbliZszych jest
niedopuszczalna i winna podlegai karze. Polskie prawo lardzo wyra2nie wskazuje, ze
krzrydzenie osoby najblizszej jest przestgpstwem i jak kaZde inne podlega karze. Kaada
osoba doznajqca przemocy ma prawo do ochrony, a przede wszystkim do powstrzymania
i przerwania przemocy.
Osoba doznaj4ca przemocy w rodzinie ma za sobq na o96l wiele przykrych i trudnych
doSwiadczeri, jednoczeSnie doSwiadczat mole poczucia bezskutecznoSci wlasnych dzialah,
kt6re mialyby przerwa( przemoc, a takhe moze doznai wielu trudnych doSwiadczeh ze strony
insty'tucji maj4cych na celu przeciwdzialai zjawisku przemocy w rodzinie. WaZne wigc,
by pomoc osobom doznajEcym przemocy w rodzinie byla wielotorowa. Powinny to byi
z jednei strony konkretne oddzialywania prawne, d z drugiej strony psychologiczne.
W poszukiwaniu skutecznych form przeciwdzialania przemocy w rodzinie i w pomaganiu jej
ofiarom oraz do uzyskania pelnego sukcesu i powodzenia w podejmowaniu dzialah, znaczEcE
rolg ma prawidlowa zintegrowana wsp6lpraca instytucji.
W celu efektywnego i zintegrowanego dziatania przeciw przemocy w rodzinie
oraz zmnieiszenia jej negatywnych nastgpstw w zyciu spotecznym i rodzinnym opracowano
Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy
Sierakowice na lata 2017-2020, kt6ry jest rozwinigciem i kontynuacj4 Programu
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sierakowice na lata 20ll-2016.

Program zaldada podejmowanie kompleksowych dzialah

we

wsp6lpracy

ze wszystkimi podmiotami dzialajqcymi na terenie gminy Sierakowice jak i na terenie
powiatu kartuskiego skierowanych do wszystkich os6b uwiklanych w przemoc domow4.
Program lqczy wszelkie zasoby kadrowe, rzeczowe, wiedzg, kompetencje, umiejgtnoSci
i doSwiadczenia os6b zajmujqcych sig zagadnieniami przeciwdzialania przemocy w rodzinie
takich podmiot6w jak: Urz4d Gminy Sierakowice, Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej
w Sierakowicach, Komisariat Policji w Sierakowicach, Gminna Komisja Rozwi4zywania
Problem6w Alkoholowych w Sierakowicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kartuzach, Prokuratura Rejonowa w Kartuzach, S4d Rejonowy w Kartuzach, Kaszubskie
Centrum Medyczne w Sierakowicach, plac6wki oSwiatowe z terenu gminy Sierakowice,
parafie, stowarzyszenia i inne organizacje pozarz4dowe.
Dzialania sluzb, kt6re maj4 na celu przeciwdzialanie przemocy w rodzinie, obejmuje
procedura ,,Niebieskie Karty". Zostala ona opracowana w ten spos6b aby pot4czy6
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kompetencje wszystkich instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziatanie przemocy
w rodzinie i tworzy| warunki do podejmowania wsp6lpracy od momentu interwencji.
Szczeg6lowe warunki realizowania procedury i zadah poszczeg6lnych sluzb okreSla
Rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia l3 wrzesnia 20ll r. w sprawie procedury ,,Niebieskie
Karty" oraz wzor6w formularzy ,,Niebieska Karta".
Na poziomie gminy Sierakowice dzialaniami na rzecz przeciwdzialania przemocy
w rodzinie zajmuje sig Gminny Zespol Interdyscyplinarny a jego funkcjonowanie wynika
z ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, natomiast tryb, sposob powoly"wania
i odwolywania cztonk6w zespolu interdyscyplinarnego gminy Sierakowice oraz szczegoNowe
warunki jego funkcjonowania okresla regulamin Gminnego Zespolu Interdyscyplinarnego
w gminie Sierakowice.
Zasadniczym celem Programu, do osi4gnigcia kt6rego poSrednio ma przyczyn\C
sig realizacjazadah zaplanowanych w programie, jest ograniczenie skali problemu i skutk6w
przemocy domowej oraz efektywna wsp6lpraca instytucji na rzecz zapobiegania i zwalczania
przemocy w rodzinie.
Program zostal opracowany pruez przedstawicieli instytucji zaangalowanych
w przeciwdzialanie przemocy w rodzinie dzialajqcych na terenie gminy Sierakowice i terenie
powiatu kartuskiego,

Gminny Program Przeciwdzialan\a Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 bgdzie realizowany w oparciu o nastgpujqce
akty prawne:

r
o

Ustawg z dnra29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.22015 r.,
po2.1390, zpo2n. zm.);
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznei (Dz.U. z 2016 r., po2.930,
UstawQ

z

zpoLn. zm.);

r

26 paldziernika 1982 r. o wychowaniu w trze2woici i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Dz.U. 22016 r., poz, 487 z p62n.zm.).
Ustawg

z

dnia

Gminny Program PrzeciwdzialaniaPrzemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie skierowany jest przede wszystkim do os6b dotknigtych przemoaq w rodzinie
w tym dzieci, wsp6lmalzonk6w, partner6w w zwiqzkach nieformalnych, os6b starszych, os6b
niepelnosprawnych oraz do os6b stosuj4cych przemoc w rodzinie, Swiadk6w przemocy,
przedstawicieli wladz lokalnych, przedstawicieli instytucji pracuj4cych na rzecz dzieci

i rodziny.

ZAN.OiL;fr:NIAMI PROGRAM U SA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Id:
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Uwrazliwienie spolecznoSci lokalnej na problem przemocy w rodzinie.
Promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy.
Edukacja dzieci, mlodzie?y i dorostych w zakesie przemocy w rodzinie.
Dzialan\a interdyscyplinarne w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie.
Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotknigtym przemocQ.
Udzielenie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
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Program zostal opracowany w oparciu
Sierakowice przez zespol w skladzie:

o

lokaln4 diagnozg problemu

w

gminie

L Ryszard Klajn - Kierownik Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Sierakowicach.
2. Ewa Grzenkowicz - starszy specjalista pracy socjalnej Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Sierakowicach.
3. Maria Karolak - Przewodniczqca Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problem6w
Alkoholowych w S ierakowicach.
4. Witold Bronk - Komendant Komisariatu Policji w Sierakowicach.
5, Stanislaw Czerwonka Dyrektor Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach
6. Anna Kuczkowska - Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach.
T.DanutaMorawska - pedagog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wKartuzach.
8. Emilia Przystupa - kurator rodzinny zawodowy przy S4dzie Rejonowym w Kartuzach.
9. Andrzej Bystrof - kurator zawodowy dla doroslych przy S4dzie Rejonowym
w Kartuzach.

10. Jacek Mazur Dyrektor Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szk6l

w Sierakowicach
Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Sierakowicach ma charakter dlugotrwaly. Dzialania Programu obejmuj4lata2017-2020.
W miarg potrzeb i sytuacji spolecznej zadania programu mog4 ulegad zmianom
i udoskonaleniom.

DIAGNOZA ZJAIVISKA PRZEMOCY W RODZINTE W GMINIE SIERAKOWICE
Przemoc w rodzinie jest jednym z najczg$ciej wyr6znianych rodzaj6w przemocy,
budzqcych relatyrvnie najwigcej emocji. Skala zjawiska przemocy domowej jest doSd trudna
do zdiagnozowania z uwagi na zlohonoSd form jakie przybiera, przez postawg os6b
doznaj4cych przemocy, ktore z r62nych przyczyn nie zglaszajq problemu instytucjom. Nalezy
podkeSlid, ze po nowelizacji ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie policja nie jest
jedyn4 instytucj4, kt6ra ma prawo zaloZy| rodzinie Niebiesk4 Kartg. Opr6cz policjant6w
i pracownik6w socjalnych, tak4 kompetencjg otrzymali r6wnie2 przedstawiciele sluZby
zdrowla, oSwiaty i gminnych komisji rozwiqzywania problem6w alkoholowych.
PoniZsze dane wskazuj4 ilo5d interwencji domowych dotycz4cych przemocy
przeprowadzonych przez funkcjonariuszy policji Komisariatu Policji w Sierakowicach
w przeci4gu trzech Iat.
Tabela nr I

Liczba interwencji domowych na terenie gminy Sierakowice w latach 2013 -2015
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Z danych pochodz4cych z Komisariatu Policji w Sierakowicach wynika, ze na terenie
gminy Sierakowice odnotowuje sig tendencjg spadkowq interwencji domowych dotyez4cych
przemocy w rodzinie. Zgodn\e z tabel4 nr 2 najwigkszq grupg pokrzywdzonych, stanowiq
kobiety i dzieci. Nalezy podkreSlid, 2e mgLczyLni w wieku l8 lat, s4 pelnoletnimi dziedmi
w rodzinach dotkn i gtych p rzemocq, kt6re pozos tajq, na utrzymaniu rodzic6w.

Tabelanr 2
Pokrrywdzeni w wyniku przemocy domowej w latach 2013-2015
Osoby
maloletnie

ROK

Kolriety

2013

44

l8

7

2014

)T

A

il

201s

36

2

6

Osoby

niepelnosprawne

Inne

J

3

3

Skalg problemu przemocy w rodzinie w gminie Sierakowice obrazuje r6wniez
realizacia procedury ,,Niebieskiej Karty", kt6ra zgodnie z ustaw4 o przeciwdzialaniu
przemocy w rodzinie, realizowana jest przez Gminny Zespol Interdyscyplinarny
w Sierakowicach.

Tabela nr 3

Liczba sporz4dzonych Niebieskich Kart w latach 2013 -2015
ROK

Policja

GOPS

2013

43

20t4

43

u
u

2015

35

6

Z

OSwiata

GKRPA

Stuiba
Zdrowia

RAZEM
55
54
47

5

powyZszych danych wynika, ze najwigcej Niebieskich Kart sporz4dza policja oraz

pomoc spoleczna.

Do rozwi4zania problem6w zwi4zanych z wystgpowaniem przemocy w rodzinie
zesp6l interdyscyplinarny moze tworzyl grupy robocze, kt6rych zadaniem jest migdzy
innymi:

l.
2.

i

realizacja planu pomocy w indlr,vidualnych przypadkach
wyst4pienia przemocy w rodzinie.
Monitorowanie sytuacji rodzin, w kt6rych dochodzi do przemocy oraz rodzin
Opracowanie

zagroZony ch wystqpieniem przemocy.

3.

Dokumentowanie dzialah podejmowanych wobec rodzin,
do przemocy orM efekt6w tych dzialafi.

Tabela nr 4 obrazuje dane dotyczqce procedury ,,Niebieskiej Karty"
w latach 2013-2015.
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Tabeia nr 4
Dane dotycz4ce procedury ,,Niebieskiej
w latach 2013-2015

Karty"

realizowanych przez grupg roboczq

Llczba sporz4dzonych Niebieskich Kart C
Liczba sporzqdzonych Niebieskich Kart D

26

30

17

27

29

l9

Liczba sprawc6w przemocy, l<I6rzy osobiScie stawili sig na
wezwanie przewodnicz4cego ZI
Liczba zakoiczonych przez Zl procedur ,,Niebieskie Karty"

9

34

25

54

40

36

W tym na skutek:

3l

t4

18

4

5

6

l9

21

t2

2

I

J

r66

139

t)z

8r

67

57

Ustania przemocy w rodzinie
Zrealizow ania pl an u p omocy

Bezzasadne podejmowanie
dalszych dzialah
Liczba przekazanych przez ZI|GR zawiadomieri do organ6w
S ci gania o popelni eniu przestgpstwa z uLy ciemprzemocy
w rodzinie
Liczba spotkari grup roboczych
Liczba grup roboczych

Osoby doznajqce przemocy w rodzinie mogq korzystai na terenie naszej gminy
ze specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, specjalisty w zakresie pracy
z rodzinq oraz specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy. Pomoc udzielana jest
w formie terapii, spotkari indywidualnych lub grupowych, kt6rq zapewnia Gminny Osrodek
Pomocy Spolecznej w Sierakowicach. Osoby doznaj4ce przemocy korzystajq r6wnieZ
z pomocy w formie pracy socjalnej.
Osobom, kt6re sq sprawcami przemocy w rodzinie oferowana jest pomoc w postaci
terapii dla os6b uzaleZnionych oraz zajgi korekcyjno-edukacyjnych. W tych przypadkach
osoby kierowane s4 do instytucji po za terenem gminy Sierakowice.

Dla zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie zebrano dane dotycz4ce os6b
korzystaj4cyoh ze wsparcia specjalist6w Punktu Interwencji Kryzysowej oraz Zespolu
Poradnictwa Specj alist

y cznego

przy GOP S w

Si

erakowicach.

Tabela nr 5

udzielona pomoc osobom uwiklanym

w

przemoc przez specjalist6w GopS

w Sierakowicach w latach 2013-2015

W sytuacji

i

Lycia osoby dotknigte przemocq (doroSli i dzieci)
maiq zapewnion4 mozliwo$d schronienia w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przez
Gminny OSrodek Spolecznej w Sierakowicach, co obrazuje tabela nr 6.
zagrohenia zdrowia
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Tabela nr 6

Schronienie w mieszkaniu chronionym w latach 20L3-2015
ROK
20 J
A
20 T

I

2

20

2

3

5

Rozmiar problemu przemocy w rodzinie i problemu uzaleZnienia od alkoholu na
terenie gminy Sierakowice obrazuj4 dane zgromadzone przez Komisariat Policji
w Sierakowicach oraz Gminn4 Komisjg Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
w Sierakowicach.
Wykres nr

1

Liczba osob skierowanych na leczenie
odwykowe przez Sqd w latach 2OL3-2AL5
20

15

10

&liczba osob skierowanych
leczenie odwykowe przez

na
Sqd

5

0
ROK

2013

ROK

2014

ROK 2015

Wykres nr 2 obrazuje iloSi prowadzonych postgpowaf przygotowawczych w zwiqzku
z popetnionym czynem art.207 I<k.
Wykres nr 2

Postgpowania przygotowawcze w zwiEzku
z popefnionym czynem art.207 kk,
przez Komisariat Policji w Sierakowicach
w latach 2013-2015
20

L0

:. Kolumnal-

5
0

ROK 2013
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Jak wynika z poszczeg6lnych danych, instytucje podejmuj4 r6Lne dzialania w celu
zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie i pomocy osobom pokrzywdzonym.
Na pewno wzrasta teT SwiadomoSi spoleczna. Narastajqce tempo Zyc\a, pojawiaj4ce
sig kryzysy, czgsto przekraczaj4 moZliwoSci samodzielnego poradzenia sobie z pojawiaj4cym
sig problemem i dlatego nale|y sig zastanowid co nale?y jeszcze zrobil aby pomoc
specj alistyc zna

byla skuteczna i

m

inimalizowala pro blem.

CELE GMINNE GO PRO GRAMU PRZE CI WD ZIAI,ANIA PRZE MO CY
W RODZINIB
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W SIERAKOWICACH
NA LATA 2OI7 _2020
CELE I ZADANIA PROGRAMU

Gl6wnym celem programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie i jego
skutk6w w gminie Sierakowice poprzez tworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu
interwencji i wsparcia dla os6b zagrohonych czy uwiklanych w zjawisko przemocy
w rodzinie.
CELE SZCZEGOI.OIYE
L Podniesienie jakoSci i skutecznoSci pomocy Swiadczonej osobom doznaj4cym
przemocy.
2. Ochrona i pomoc osobom doznaj4cym przemocy w rodzinie'
3. Zwigkszenie skutecznoSci dzialah interwencyjnych wobec os6b stosuj4cych przemoc

w rodzinie,
Prowadzenie profi laktyki i edukacj i spolecznej.

RODZAJE DZTALAN

t.

Poclniesienie jakoflci i skutecznoflci pomocy Swiaclczonej osobom doznaiqcym przemocy

l.l.Organizowanie szkolefi, konferencji dla os6b zajmuj4cych sig problematyk4 przemocy
w rodzinie.
l.2.Opracowanie iupowszechnianie material6w informacyjnych i edukacyjnych.
l.3.Opracowanie i aktualizowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie
gminy Sierakowice.
l.4.Doskonalenie systemu wsparcia dla os6b pracuj4cych bezpoSrednio z osobami
dotknigtymi przemoc4 w rodzinie i z osobami stosuj4cymi przemoc.
l.S.Promowanie i realizacja projekt6w zapobiegaj4cych i niweluj4cych skutki przemocy
w rodzinie.
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2.l.Zapewnienie bezpieczeristwa osobom doznaj4cym przemocy

w rodzinie w formie

schronienia w mieszkaniu chronionym lub innej plac6wce specjalistycznei.
2.2.Podejmowanie dzialah interwencyjnych w oparciu o procedurg Niebieskiej Karty.
2.3.lJdzielenie pomocy socjalnej, finansowej rzeczowej osobom dotknigtym przemocq

i

w rodzinie.
2.4.IJdzielenie pomocy specjalistycznej, psychologicznej, pedagogicznej osobom doznaj4cym
przemocy.
2.S.Efektywna Scisla wsp6lpraca instytucji na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie,

i

3.l.Podejmowanie dziatah w oparciu o procedurg Niebieskiej Karty.
3.2.Rozpowszechnianie informacji oraz motywowanie os6b wobec kt6rych istnieje
podejrzenie, ze stosuj4 przemoc w rodzinie do udzialu w programach korekcyjnoedukacyjnych.
3.3.Dzialania separuj4ce osoby stosuj4ce przemoc od os6b doznai1cych przemocy.
3.4.Wsparcie specjalistyczne dla os6b stosujqcych przemoc w rodzinie.
3.S.Przeprowadzanie rozm6w motywacyjn ych z osobami nadu?ywajqcymi alkohol, Srodki
psychoaktywne, stosuj4ce przemoc.
,

Prowtdzenie proJilaktyki. i edukacii spolecznei.

4.l.Prowadzenie edukacji przedmalZefskiej.
4.2.Upowszechnianie edukacyjnych program6w profilaktyki szkolnej.
4.3.Realizowanie projekt6w edukacyjno-informacyjnych dla doroslych, mlodzie?y i dzieci
z zakresu wystgpowania, zapobiegania, ochrony i radzenia sobie zjawiskiem przemocy

w rodzinie.
4.4.Prowadzenie poradnictwa i dz\alah edukacyjnych sluzqcych wzmacnianiu
wychowaw ezy ch i op i ekuriczych komp etencj i ro dzic i el ski ch.
4.S.Rozwij anie poradnictwa rodzinnego.
4.6.D zialani a edukacyj

n

e

w

rama ch procedury,,Nie

b
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Karty"

REALIZATORZY DZIAI.AN I CELOW:

1. Gminny Zespol Interdyscyplinarny w Sierakowicach
2. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Sierakowicach
3. Gminna Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Sierakowicach

4. Urz4d Gminy w Sierakowicach
5. Plac6wki Oswiatowe z terenu gminy Sierakowice
6. Komisariat Policji w Sierakowicach
7. Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach
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8.

Gminny OSrodek Kultury w Sierakowicach
9" Parafie z terenu gminy Sierakowice
10" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
I 1 . Poradnia Psychologiczno-Peda gogiczna w Kaft uzach
i2" S4d Rejonowy w Kartuzach
13. Prokuratura Rejonowa w Kartuzach
T4.Organizacje i Stowarzyszenia dzialaj4ce na terenie gminy Sierakowice
kartuskiego
15. Zespoly kuratorskiej s{uZby s4dowej

i

powiatu

ZRODI,A FINANSOWANIA
Zrodlem finansowania zadah zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziatania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Sierakowice na lata 20172020 sq Srodki wlasne Gminy, $rodki z budzetu paristwa i wojew6dztwa przeznaczone na
realizacjg zadah dotycz4cych przeciwdzialania przemocy w rodzinie.

MONITORING
Monitorowaniem realizacji dzialafi ujgtych w Gminnym Programie zajmuje sig
Gminny ZespSl Interdyscyplinarny w Sierakowicach. Coroczny monitoring podejmowanych
zadah i sposob6w ich realizacji odbywai sig bgdzie w oparciu o sprawozdawczoSi
podmiot6w zaangahowanych w jego realizacjg. Sprawozdanie z realizacji Programu bgdzie
przedstawiane Radzie Gminy w Sierakowicach do dnia 3l maja kaZdego roku.
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