UCHWAŁA Nr V/ 23 /2011
Rady Gminy Popielów
z dnia 10 marca 2011
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym(Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r,
Nr 102 , poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r
Nr 17 , poz. 128 , Nr 181 , poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173,
poz.1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157 ,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 , poz. 146 ; Nr 106 , poz. 675, Nr 40,poz.230) oraz art. 6 ust 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r Nr 180
poz. 1493, z 2009r Nr 206, poz. 1589, z 2010r Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842) Rada Gminy
Popielów uchwala co następuje

§1
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/23/2011
Rady Gminy Popielów z dnia 10 marca 2011r

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

I

WSTĘP

Podstawowym aktem prawnym, który odnosi się do zjawiska przemocy w rodzinie jest
ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz.U z 2005r Nr 180
poz. 1493 z późn. zm). Definiuje ona przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo
powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste
członków rodziny, osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności
narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą.
Przemoc domowa jest często zjawiskiem ukrytym, któremu towarzyszą inne
dysfunkcje w rodzinie. Skutki przemocy odbijają się na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym
ofiar i są odczuwalne często przez całe życie. Należą do nich różnego rodzaju choroby
psychosomatyczne i psychiczne, nerwice i zaburzenia zachowania. Często doświadczenie
przemocy staję się przyczyną zachowań agresywnych wobec otoczenia.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie, zwany dalej Programem, opisuje całokształt działań związanych z
udzielaniem pomocy ofiarom przemocy domowej jak i uwrażliwieniem społeczności lokalnej
na to zjawisko oraz konsekwencje, które z sobą niesie.
Należy podkreślić, że zgodnie z Art. 207 § 1 Kodeksu Karnego przemoc w rodzinie
jest przestępstwem. (Dz.U z 1997r, Nr 88, poz. 553 z późn.zm.)
Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest:
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póżn. zm.)
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z późn.zm.)

II

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W GMINIE POPIELÓW

Gminę Popielów zamieszkuje 8.258 mieszkańców, z czego 51 % stanowią kobiety.
Szczegółowe dane odnośnie struktury wiekowej przedstawia tabela.

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Popielów.
Opis
0 - 5 lat
6 -15 lat
16 -18 lat
19 -65 lat
>65
Razem

Mężczyźni
220
414
134
2781
494
4043

Kobiety
199
343
149
2600
924
4215

Razem
419
757
283
5381
1418
8258

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 31.12.2010r).

Wśród podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie, również
znajdują się rodziny, w których dochodzi do zjawiska przemocy domowej. Według danych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie problem ten obejmował:
2006r
2007r
2008r
2009r
2010r

4 rodziny
4 rodziny
2 rodziny
3 rodziny
4 rodziny

Z informacji posiadanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Popielowie dotyczących osób uzależnionych, zgłoszonych przez członków
rodzin, pracowników socjalnych, policję oraz inne osoby celem rozpoczęcia procedury
zobowiązania do leczenia uzależnienia od alkoholu wynika , że w wielu rodzinach dochodzi
do zjawiska przemocy domowej.
Na podstawie analizy zgłoszeń w latach 2006-2010 ustalono, że często nadużywanie
alkoholu jest związane ze wszczynaniem awantur, używaniem siły fizycznej lub wyzwisk
wobec członków rodziny. Problem ten dotyczy :
2006r
2007r
2008r
2009r
2010r

14 rodzin
6 rodzin
8 rodzin
14 rodzin
10 rodzin

Należy podkreślić, że z doświadczenia osób i organizacji zajmujących się przemocą
domową, statystyki na ten temat mogą być zaniżona. Często dramat rodziny rozgrywa się za
„zamkniętymi drzwiami”, a regulacje prawne nie zawsze umożliwiają właściwe i skuteczne
działanie.

III

CELE PROGRAMU

Cel główny:
Zwiększenie wiedzy na temat negatywnych skutków przemocy domowej wraz ze
stworzeniem systemu wsparcia i pomocy dla osób zagrożonych lub uwikłanych w
przemoc.
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców gminy na
temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy.
2. Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup odbiorców.
3. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników jednostek i organizacji
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4. Zapewnienie pomocy członkom rodzin w których występuje przemoc.
IV

ADRESACI PROGRAMU
1. Rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio problemem przemocy domowej.
2. Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy domowej.
3. Przedstawiciele jednostek i organizacji, które mogą zetknąć się z osobami
zagrożonymi lub dotkniętymi przemocą domową .
4. Społeczność gminy, w tym w szczególności środowiska dzieci, młodzieży i rodziców
skupione wokół przedszkoli oraz szkół prowadzonych przez gminę Popielów.

V

ZADANIA
1

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie.

1) realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych adresowanych do dzieci,
młodzieży i
nauczycieli dotyczących m.in. konstruktywnej komunikacji
interpersonalnej, porozumiewania bez przemocy, umiejętności rozwiązywania
konfliktów bez przemocy, umiejętności pracy w grupie, sposobów radzenia
sobie ze stresem.
2) realizacja szkolnych programów profilaktyki przemocy.
3) wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących
zachowania bez agresji
4) organizacja spotkań i szkoleń ukierunkowanych na rozwój umiejętności
wychowawczych rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem wychowywania
bez przemocy

5) prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na temat zjawiska przemocy,
mitów i stereotypów z nią związanych oraz czynników ryzyka, skutków
i możliwości jej przeciwdziałania,
6) opracowanie materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, plakatów)
o
przemocy w rodzinie i możliwościach uzyskania pomocy i umieszczenie ich w
miejscach ogólnodostępnych,

2

Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do pracowników jednostek i
organizacji, które mogą zetknąć się z osobami zagrożonymi lub dotkniętymi
przemocą domową.

1)

2)
3)

3

szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Popielowie, szkół i przedszkoli, członków Zespołu Interdyscyplinarnego
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Popielowie oraz pracowników Urzędu Gminy w Popielowie z obszaru
przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,
szkolenia dotyczące procedury „Niebieskiej Karty”,
udział w naradach i konferencjach związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie.

Podejmowanie działań związanych z udzieleniem kompleksowej pomocy osobom i
rodzinom, które są zagrożone lub dotknięte problemem przemocy domowej.

1) praca Zespołu Interdyscyplinarnego, którego rolą jest integrowanie oraz
koordynowanie działań podmiotów takich jak : Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Popielowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Popielowie, policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje
pozarządowe, kuratorzy sądowi, a także w razie potrzeby prokuratorów oraz
innych jednostek działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny w szczególności
należą:
a) przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach stosowania przemocy od służb
zajmujących się problemem przemocy w rodzinie,
b) planowanie pomocy rodzinie, osobom krzywdzonych,
c) wspieranie ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji
kryzysowej oraz przerwaniu cyklu przemocy, a także zapobieganie
kolejnym aktom przemocy w rodzinie,
d) monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy
w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, poinformowania o
tym odpowiednich służb,
e) gromadzenie informacji oraz ich upowszechnianie na temat miejsc i
osób uprawnionych do udzielania pomocy, a także możliwości
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia
nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych,
f) inne działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
2) zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej w ramach działalności punktu
konsultacyjnego ofiarom i świadkom przemocy domowej

3) podejmowanie działań korekcyjno-edukacyjnych skierowanych do sprawców
przemocy domowej
4) realizowanie procedury Niebieskiej Karty
5) objęcie pomocą i pracą socjalną osób dotkniętych przemocą

VI

REALIZATORZY PROGRAMU

Program realizowany będzie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Popielowie, Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Popielowie, Jednostkami Organizacyjnymi Gminy Popielów , Jednostkami
Pomocniczymi Gminy Popielów, Policją, Służbą Zdrowia, organizacjami pozarządowymi.

VII

OCZEKIWANE REZULTATY PROGRAMU
Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.
Zidentyfikowanie większej liczby przypadków przemocy w rodzinie.
Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.
Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym
przemocą
5. Zmniejszenie skali występujących w rodzinach dysfunkcji wynikających z przemocy.
1.
2.
3.
4.

VIII

ZRÓDLA FINANSOWANIA PROGRAMU

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki własne Gminy, w tym
wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

IX

PODSUMOWANIE

Realizacja Programu jest działaniem długofalowym, wymagającym stałego
monitorowania i skutecznego współdziałania wielu podmiotów i powinna się przyczynić w
perspektywie wieloletniej do poprawy bezpieczeństwa rodzin dotkniętych i zagrożonych
zjawiskiem przemocy domowej.

