
UCHWAŁA NR LIII/381/2014

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Brzesko na lata 2014-2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 a, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) art.6 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr. 180, poz 1493 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ W BRZESKU

inż. Tadeusz Pasierb
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I . WSTĘP  

 

 W celu wsparcia i umożliwienia przezwyciężenia trudności 

życiowy związanych z występowanie zjawiska przemocy w rodzinie 

zasadne jest opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Brzesko, na lata 2014-2016.   

 W programie zostały zawarte cele i  zadania wynikające z 

konieczności realizacji  obowiązków nałożonych na gminy.  Program 

kierowany jest przede wszystkim do: ofiar przemocy w rodzinie  

(w tym: dzieci,  współmałżonków, partnerów w związkach 

nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych), sprawców 

przemocy w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, przedstawicieli  

władz lokalnych, przedstawicieli instytucji służb pracujących z dziećmi 

( nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni,  policjanci, p racownicy 

służby zdrowia, duchownych )  

 Cele i zadania sformułowane są na poziomie ogólnym, 

umożliwiającym ich rozwinięcie i uszczegółowienie,  adekwatnie od 

potrzeb lokalnych. Dotychczasowa praktyka pokazała jak bardzo ważne 

jest wdrożenie zintegrowanych i skoordynowanych działań oraz 

współpraca interdyscyplinarna. Niniejszy program stanowi plan działań 

instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,  

łączy kompetencje wszystkich instytucji odpowiedzialnych za 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dzięki współpracy 

interdyscyplinarnej tworzy się platforma współpr acy między 

instytucjami oraz buduje społeczne zaufanie do kompetencji  instytucji 

pomagających.  

 Skuteczność programu uzależniona jest od pracy zespołowej,  

interwencja wobec przemocy nie może opierać się  na działaniu jednej 

instytucji ,  gdyż żaden pojedynczy specjalista ani instytucja nie jest w 
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stanie zabezpieczyć wszystkich podstawowych potrzeb rodzin 

uwikłanych w przemoc.    

   

 

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWNIA PROGRAMU 

 

Podstawa opracowania i  realizacji  programu 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie (Dz. U. z  2005 r. Nr. 180, poz. 1493 z późn. z.),  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu przemoc y w alkoholizmowi (Dz. U. 

z 2012 r. nr 1356 z późn. zm.),    

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w 

sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta” (Dz. U. z  2011 r. Nr 209, poz. 1245).  

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej  (Dz. U. z  

2013 r. nr 182 z późn .  zm.),  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  rodziny i systemu 

pieczy zastępczej (Dz. U z  2013 Nr 135 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.  

U. z 2012 r.,  Nr 788 z późn. zm.),  
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III DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY NA TERENIE GMINY 

BRZESKO 

 

  Przemoc jest zjawiskiem częstym we współczesnym świecie ,  nie 

tylko w telewizji , prasie  ale niestety w naszym codziennym życiu. Dom który 

powinienem być azylem często jest  ringiem do walki. Duża część 

społeczeństwa polskiego, jest przekonana, że przemoc wiąże  się tylko z bólem 

fizycznym, pozostawiając po sobie najwyżej ślady i  blizny. Istniej wiele 

definicji przemocy,  jednak autorzy są zgodni ,  przemoc to nie tylko ból 

fizyczny ale i psychiczny. Z jednej strony społeczeństwo polskie jest  bardziej  

świadome, z drugiej jednakże w świadomości wielu osób nadal pozo stały 

utrwalone stereotypy .   

 Dnia 29 lipca 2005 roku posłowie uchwalili ustawę o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, która uznała,  że „przemoc w rodzinie narusza 

podstawowe prawa człowieka, w tym  prawo do życia i zdrowia oraz 

poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek 

zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowa nie ich 

wolności (…). Nowelizacja ustawy z 2010 roku  wprowadziła zmiany w 

zakresie stosowania kar cielesnych wobec dzieci,  zadawania cierpień 

fizycznych i innych form poniżania dziecka , całkowicie ich zakazując .   

 Ogólnopolskie badania wskazują, że ostatn ie lata przyniosły istotne 

zmiany w postrzeganiu zjawiska przemocy. Zmiany dotyczące zjawiska 

przemocy widoczne są w przestrzeni mediów - środki masowego przekazu  

coraz  częściej mówią o przemocy, jak również o jej zapobieganiu. Systemy 

prawne, działalności organów ścigania w Małopolsce (policja) są coraz 

bardziej skuteczne. Jednak mimo licznych zmian, przemoc nadal otoczona jest  

mgłą tajemniczości i  uprzedzeń podtrzymywanych przez silnie ugruntowane w 

tradycji normy postępowania oparte o uczucia wstydu i  w iny. Szczególnie 

ujawniają się one w niewielkich społecznościach miasteczek i wsi. Ludzie z 

miast są bardziej wrażliwi na zjawisko przemocy niż społeczności wiejskie. 
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Największą świadomość o przemocy oraz jej zapobieganiu mają Małopolanie 

od 30 do 49 roku życia.   

 

  W 2013 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzesku (powołanego Zarządzeniem 

Burmistrza Nr 189/2013 z dnia 28.06.2013 r.) wpłynęły  52 Niebieskie Karty.  

W 2012 r. liczba Niebieskich Kart wynosiła 57, stąd na tej podstawie można 

stwierdzić że skala zjawiska pozosta je na podobnym poziomie. Znamienne 

jest iż, we wszystkich przypadkach w formularzu „Niebieskiej Karty typu A” 

jako ofiary p rzemocy wskazywano kobiety,  które pozostają w związkach 

formalnych  

z domniemanymi sprawcami przemocy.   

 Z danych Komendy Powiatowej Policji  w Brzesku  wynika, że w 2013 r. 

wszczęto 16 postępowań z art. 2017 kk w ramach procedury „Niebieskiej  

Karty”.   

 Z porad w Punkcie Informacyjno -Konsultacyjnym dla Osób 

Uzależnionych i Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie  w 

2013 r. skorzystało 268 osób .   

 Rozpoznanie skali zjawiska wyłącznie o dane statystyczne instytucji nie 

daje pełnego zobrazowania sytuac ji. Osoby będące ofiarami przemocy 

domowej nie szukają pomocy z różnych powodów .  Ofiarami przemocy są 

także dzieci które nie potrafią same poprosić o pomoc.   

 W celu dokładnego zbadania postrzegania zjawiska przemocy Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku przeprowadził badania majce na celu 

zdiagnozowanie świadomości i poglądów społeczności lokalnej. Badania 

przeprowadzono na 100 losowo wybranych osobach.   

 W badaniach zajęto się przyczynami stosowania przemocy w rodzinie.   

Zdecydowanie najczęściej,  jako czynnik powodujący przemoc w rodzinie, 

wskazano nadużywanie alkoholu oraz innych środków odurzających a także 

problemy związane z sytuacją materialno - zawodową (brak finansów, 

problemy w pracy, bezrobocie).    

 Wykazano różnice w akceptacji różnych fo rm przemocy wobec 

członków rodzin. Co drugi badany  uważa, że są sytuacje w których konieczne 

jest zastosowanie kary fizycznej wobec dziecka, gdy zawiodą inne sposoby na 
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jego zdyscypl inowanie. Taki sam procent osób uważa, że stosowanie kar 

cielesnych pomaga w wychowaniu dzieci . Analiza poziomu akceptacji  

wykazała większe przyzwolenie społeczne na stosowanie przemocy przez 

kobiety wobec mężczyzn, niż na stosowanie przemocy przez mężczyzn wobec 

kobiet. Co czwarty badany uważa, że jeśli mężczyzna został  uderzon y przez 

swoją partnerkę, najczęściej sam sobie był winny, w odwrotnej sytuacji kiedy 

to kobieta zostaje uderzona przez swojego par tnera tylko co dziesiąty badany  

jest  zdania, że zazwyczaj sama zasłużyła na taką reakcję.  Najmniejsze różnice 

pomiędzy akceptacją użycia przemocy przez kobiety i mężczyzn dotyczą 

przemocy psychicznej. Niemal 14 % społeczności daje prawo kobietom do 

decydowanie o tym, z kim partner może się kontaktować.  Przyzwolenie 

mężczyznom na stosowanie tej formy przemocy daje 12 % badanych.   

 Zajęto się także kwestią możliwych reakcji świadków na zjawisko 

przemocy w rodzinie. Zadawalające jest, że aż 87 % uważa, że należy 

reagować na przejawy przemocy w rodzinie. Niepokojące jest natomiast 

przekonanie 25 % badanych ,  że „ nie należy reagować, bo nie wiadomo po 

czyjej stronie leży racja”, „bo można samemu mieć kłopoty”, bo to prywatna 

sprawa każdego”. Tutaj widoczny jest deficyt edukacji społeczności lokalnej.  

 W społeczności dominują poglądy, że przemoc dotyczy  10 % rodzin. 

Skale zjawiska szacu je w ten sposób co trzeci  badany.  

Duże znaczenie przy dokonywaniu  diagnozy ma ocena zasobów Gminy 

Brzesko w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Są to zasoby 

instytucjonalne takie jak:  

a)  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

b)  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku  

c)  Punkt Informacyjno –  Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i 

Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie  

d)  Hostel dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie  

e)  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzesku  

f)  Komenda Powiatowa Policji w Brzesku  

g)  Placówki oświatowe  

h)  Placówki ochrony zdrowia  

i)  Organizacje pozarządowe i  instytucje kościelne  
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j)  Sołtysi  i  Rada Miejska  

 

Mocną strona jest :  

a)  Dobrze przygotowana i stale doskonaląca umiejętności  kadra 

instytucji działających na rzecz rodzin  

b)  Znajomość problemu i  działające służby zajmujące się profilaktyką i  

wsparciem rodziny zagrożonych patologiami  

c)  Poparcie działań i  współpraca z samorządem gminnym  

Słabe strony:  

a)  Niewystarczająca infrastruktura socjalna gminy  

b)  Brak wypracowanych systemów współp racy   

IV. ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami programu są:  

-rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy  

-rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy  

- społeczność lokalna ze szczególnym uwzględnieniem: dzieci  i  młodzieży  

-przedstawiciele instytucji i  służb pracujących z osobami i rodzinami 

zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą .  

V.  CELE PROGRAMU I ZADANIA DO REALIZACJI, REALIZATORZY 

PROGRAMU 

 Operacyjnym celem programu jest  zmniejszenie skali zjawiska,  

profilaktyka informacyjno- edukacyjna przeciwdziałaniu przemocy oraz 

stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i  wsparcia dla 

osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.   

  Do głównych celów i zadań programu zalicza się:  

 Koordynacja działań  pomocowych lokalnych podmiotów  

 Systematyczna edukacja środowiska lokalnego  
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 Systematyczna edukacja przedstawicieli  różnych grup zawodowych 

stykających się z  problematyką przemocy  

 Poprawa infrastruktury.  

Id: AC75CA73-ADF1-4DF1-B7F0-A0207CA27175. Podpisany Strona 9



10 
 

 

1 .  Prowadzenie przez Zespół 

Interdyscyplinarny 

zintegrowanych i 

skoordynowanych działań w 

zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  -  w celu 

szybkiego i skutecznego 

podejmowania działań 

zmierzających do zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz 

zatrzymania przemocy w 

rodzinie, a także planowanie i 

realizacja działań pomocowych 

na podstawie diagnozy potrzeb.  

 Kompleksowa pomoc rodzinom 

dotkniętym zjawiskiem przemocy,  

 przyjmowanie zgłoszeń dotyczących 

przemocy domowej i  uruchomienie 

procedur mających na celu 

powstrzymanie przemocy,  

 wypracowanie procedury interwencji 

kryzysowej wobec ofiar przemocy 

domowej i sprawców przemocy oraz 

opracowanie adekwatnej strategii 

postępowania  

-kierowanie ofiar i  sprawców do 

odpowiednich specjalistów  

 monitorowanie sytuacji w rodzinach, w 

których dochodzi do przemocy, w 

szczególności uruchomienie 

współpracy między różnymi 

instytucjami pomocowymi,  

 zbieranie materiałów dowodowych 

zgodnie z procedurą  „Niebieskiej 

Karty”  

 gromadzenie informacji na temat 

instytucji udzielających pomoc 

rodzinom, w których występuje 

zjawisko przemocy domowej,  

 analiza wniosków o wszczęciu 

postępowania w sprawie zastosowania  

2014- 2020 

 

Członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

i grup roboczych  
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obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu składnych do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych pod kontem związku 

między nadużywaniem alkoholu a 

stosowaniem przemocy,  

 występowanie z zawiadomieniem do 

prokuratury o podejrzeniu popełnienia 

czynów określonych w art . 2 § 2 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie.  

 kierowanie do Hostelu dla Kobiet  Ofiar 

Przemocy i  Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej  

2 Poszerzenie działalności  Punktu 

Informacyjno- Konsultacyjnego 

dla Osób Uzależnionych 

Współuzależnionych oraz ofiar 

Przemocy w Rodzinie- w celu 

wsparcia prawnego i 

psychologicznego ofiar 

przemocy oraz do realizacji  

działań korekcyjno-

edukacyjnych oraz wsparcia 

psychologicznego dla sprawców 

przemocy w rodzinie.  

 dyżury specjalistów: prawnika, 

psychologa, pracownika socjalnego, 

policjanta, mediatora.   

 udzielanie wsparcia emocjonalnego  

 udzielania wsparcia psychologicznego 

i prawnego 

 udzielanie wsparcia socjalnego  

 gromadzenie i udostepnienie 

informacji o instytucjach i  

organizacjach udzielających pomocy 

osobom dotkniętym zjawiskiem 

przemocy 

 gromadzenie i udostepnienie 

informacji o instytucjach i  

organizacjach realizujących program 

korekcyjno-edukacyjnych wobec 

sprawców przemocy.  

       2014-2020 

 

Pracownicy Punktu 

Informacyjno- 

Konsultacyjnego dla 

Osób Uzależnionych 

i  

Współuzależnionych 

oraz Ofiar Przemocy 

w Rodzinie 
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 liczba rodzin objętych pracami Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych  

liczba spraw kierowanych do prokuratury  

liczba porad udzielnych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym osobom 

uwikłanym  w przemoc.  

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie i 

udostępnienie materia łów o 

charakterze informacyjnym 

i edukacyjnym  –w celu 

ułatwienia dostępu do 

podstawowych informacji z 

zakresu przeciwdziałania 

przemocy oraz podniesienie 

poziomu wiedzy 

mieszkańców Gminy na temat 

przemocy domowej.  

 utworzenie tablic informacyjnych w 

Urzędzie Miejskim, Miejski Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Brzesku, 

Komendzie Powiatowej Policji  w 

Brzesku ,  szkołach i placówkach opieki 

zdrowotnej oraz systematyczne 

aktualizowanie umieszczonych tam 

informacji  

 rozpowszechnianie broszur i  ulotek 

dotyczących zjawiska  

 udział   w ogólnopolskich kampaniach 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

       2014-2020 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

-MOPS w Brzesku,  

-Komenda Powiatowa 

Policji  w Brzesku 

-Pełnomocnik ds.  

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Brzesku 

-Szkoły 

-Służba Zdrowia  

-Sołtysi  

-Placówki Oświatowe  

2.  Propagowanie efektywnych 

sposobów rozwiązywania 

konfliktów w rodzinach 

oraz sposobów radzenia 

 Dzieci i  młodzież - przeprowadzenie zajęć 

edukacyjno- wychowawczych w szkołach 

i świetlicach środowiskowych, 

przeprowadzenie szkolnych programów 

        2014-2020 

 

-Zespół 

Interdyscyplinarny 
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sobie z agresją i złością - w 

celu nabycia umiejętności 

rozwiązywania konfliktów 

oraz radzenia sobie z agresją  

profilaktyki przemocy, wspieranie 

aktywnych form spędzania wolnego czasu 

bez agresji,  

 Dorosłych - poprzez poradnictwo, 

konsultacje z psychologiem, terapię dla 

osób uzależnionych i  

współuzależnionych ,  projekty socjalne,  

organizowanie Szkoły dla Rodziców  

-Urząd Miejski  

-Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna w 

Brzeksu.  

-MOPS w Brzesku,  

-Komenda Powiatowa 

Policji  w Brzesku 

-Pełnomocnik ds.  

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Brzesku 

-Szkoły 

-Służba Zdrowia  

-Sołtysi  

-Placówki Oświatowe  

3.  Infolinia  Dyżury telefoniczne :  poradnictwo, 

przyjmowanie zgłoszeń  

 

    

2014-2020 

 

-MOPS 

-Punkt Inforacyjno 

Konsultacyjny dla 

Osób Uzależnionych i 

Współuzależnionych 

oraz ofiar Przemocy w 

Rodzinie  

:  liczba utworzonych tablic  

                    liczba rozprowadzonych u lotek i materiałów informacyjno-edukacyjnych 

                    liczba zorganizowanych i przeprowadzonych programów oraz zajęć informacyjno-edukacyjnych  
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Lp. 

 

 

1.  Udział osób i grup zawodowych 

w specjalistycznych szkoleniach 

z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w celu podniesienia 

poziomu wiedzy różnych grup  

zawodowych stykających się z 

problematyką  przemocy, w tym 

profesjonalne przygotowanie 

poszczególnych grup 

zawodowych do realizacji  

zadań.

 Gromadzenie informacji dotyczących 

potrzeb szkoleniowych w sprawie 

zjawiska przemocy domowej

 Pozyskiwanie różnych ofert 

szkoleniowych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 Finansowanie udziału w szkoleniach i  

konferencja organizowanych dla osób i 

grup zawodowych bezpośrednio 

związanych z problematyką przemocy 

domowej 

2014-2020 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

-MOPS w Brzesku,  

-Komenda 

Powiatowa Policji  w 

Brzesku 

-Pełnomocnik ds.  

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Brzesku 

-Szkoły 

-Służba Zdrowia  

-Sołtysi  

 

 liczba przeszkolonych osób  

                    liczba zorganizowanych szkoleń  
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1.  

 

 

 

Poprawa warunków 

lokalowych w Hostelu dla 

Kobiet  Ofiar Przemocy w 

celu zapewnienia godnych 

warunków.  

 

 Wykonanie drobnych remontów   

 Zakup mebli i  innych sprzętów AGD 

       2014-2020 

-Pełnomocnik ds.  

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Brzesku 

-MOPS w Brzesku,  

 

2.  Zorganizowanie i 

wyposażenie pomieszczenia 

dla prac Punku Informacyjno- 

Konsultacyjnego dla Osób 

Uzależnionych  

Współuzależnionych  w celu 

zapewnienia właściwych 

warunków  

 Pozyskanie lokalu 

 Zakup mebli  

        2014-2020 

Pełnomocnik ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Brzesku 

-MOPS w Brzesku,  

3.  Zorganizowanie i 

wyposażenie pomieszczenia  

dla prac Zespołu 

Interdyscyplinarnego  i grup 

roboczych w celu 

zapewnienia właściwych 

warunków   

 Pozyskanie lokalu  

 Zakup mebli  

        2014-2020 

Pełnomocnik ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Brzesku 

- MOPS w Brzesku,  

 

:  liczba zakupionych mebli  i  sprzętów  

                    liczba pomalowanych pomieszczeń  

                    liczba nabytych pomieszczeń  
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VI. ZAKŁADANE EFEKTY  

 

Zakładane efekty programu:  

 

 Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy  

 Zwiększenie wrażliwości społecznej wobec  aktów przemocy  

 Podwyższenie kompetencji służb  zajmujących się problematyką  

przemocy w rodzinie  

 Zwiększenie dostępności  profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy 

domowej w rodzinie  

 Zwiększenie skuteczności oddziaływań  na sprawców przemocy w 

rodzinie 

 Zmniejszenie skutków psychologicznych wynikających z przemocy w 

rodzinie 

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin 

doświadczających przemocy w rodzinie 

 Nabycie umiejętności asertywnych zachowań przez osoby i rodziny 

dotknięte bądź zagrożone zjawiskiem przemocy w rodzinie  

 Poprawa funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych 

 Poprawa funkcjonowania Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego dla 

Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w 

Rodzinie.  

 

VII. FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

  Zadania gminnego programu będą realizowane i wdrażane 

etapowo zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Gminy 

Brzesko. Środki pochodzić będą głównie z budżetu samorządu gminy.  

Zadania ujęte w programie mogą być także finansowane z dotacji Unii  

Europejsk iej w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz 

budżetu państwa a także środków własnych organizacji pozarządowych. 

Będą czynione starania o pozyskanie innych środków.  
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VIII. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU  

 

Koordynatorem działań związanych z realizacją programu zostanie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesk u we współpracy z :  

 Komendą Powiatową Policji w Brzesku,  

 Miejską Komisją ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 Sołectwami  i  Zarządami Osiedli  

 Szkołami ,  

 Sądem ,  

 Służbą zdrowia ,  

 Organizacjami pozarządowymi i Kościołem ,  

 Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Brzesku .  

 Monitoring programu odbywać się będzie corocznie na podstawie 

analizy sprawozdań z  zadań,  wykonanych przez poszczególne podmioty .  

Wyżej wymienione instytucje przedstawią sprawozdania do dnia 31 marca  

każdego roku, natomiast  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku 

dokona zbiorowego sprawozdania do dnia 30 kwietnia każdego roku.  
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