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UCHWAŁA NR XIII/97/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20112014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.  ),  art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29  lipca 2005  r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje  się  Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie  na  lata  20112014  stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

Utworzenie Gminnego  Program  Przeciwdziałania  przemocy  w Rodzinie  na  lata  20112014 jest  zgodne 
z ustawą  z dnia  29  lipca  2005  r.  o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie  (Dz. U.  z 2005  r. Nr  180,  poz.  1493). 
Zgodnie z art. 6 pkt 1 tej ustawy, gmina ma obowiązek  tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Wynika  to  także  z zapisów  „Krajowego  programu  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie”. Gminny 
Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie na lata 20112014 ma za zadanie usystematyzować działania 
służące przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie, podejmowane przez gminę i inne podmioty na jej terenie. 
Program ma  stworzyć podwaliny  sprawnego  systemu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.  Jego  realizacja  jest 
konieczna ze względu na wzrost przemocy w rodzinach na terenie gminy. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/2011 z dnia 25 października 2011 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

NA LATA 2011-2014



WSTĘP



	W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym tworzy się „Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014”, zwany dalej Programem. Program przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Drezdenko, a zwłaszcza osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami doświadczającymi przemocy.



I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU:

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 ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

3.	ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)



II. INFORMACJE OGÓLNE:

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. 

Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przemocy w rodzinie, przemoc to: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny ( członek rodziny – należy przez to rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą), 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. 

Według polskiego prawa przemoc wobec najbliższych jest przestępstwem ściganym z urzędu. Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karną. Także osoby, które pełnią w ramach swoich obowiązków zadania służbowe mają obowiązek powiadomienia policji lub prokuratora w przypadku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

Czyny zabronione kwalifikowane jako przemoc w rodzinie.

W rodzinie popełniane są czyny, które ustawowo podlegają karze. Zgodnie z kodeksem karnym, do takich czynów zaliczamy:

- pozostawianie osoby, względem której jest się obowiązanym do opieki, w sytuacjach zagrażających bezpośrednio jej życiu lub zdrowiu,

- groźby popełnienia przestępstwa na szkodę najbliższych,

- zmuszanie do określonych zachowań,

- gwałt,

- nakłanianie i zmuszanie do czynów nierządnych przy wykorzystaniu stosunku zależności,

-  dopuszczanie się czynu lubieżnego względem osoby poniżej 15 lat,

-  znęcanie się psychiczne lub fizyczne,

- rozpijanie małoletniego,

- uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego,

-  porzucanie małoletniego lub osoby nieporadnej,

- uprowadzanie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki,

-  naruszanie nietykalności cielesnej,

-  kradzież na rzecz osoby najbliższej,

- niszczenie mienia.

Fazy przemocy

Przemoc w rodzinie nie jest zdarzeniem jednorazowym. Jej powstanie powoduje cykliczne powtarzanie się. W cyklu przemocy wobec bliskich obserwuje się trzy następujące po sobie fazy:

Faza narastającego napięcia – początkiem cyklu jest wyczuwalny wzrost napięcia, narastające sytuacje konfliktowe. Przyczyny mogą tkwić poza rodziną, czasem są to błahostki, drobne nieporozumienia powodujące dalszy wzrost napięcia. Zaczyna pojawiać się agresja.

Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata, może dokonać strasznych czynów, nie zwracając uwagi na krzywdę innych. W tej fazie najczęściej występuje interwencja, ofiary w afekcie decydują się wezwać pomoc czy złożyć skargę.

Faza miodowego miesiąca – to czas skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna dostrzegać to, co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły. Pozwala ofiarom uwierzyć, że teraz będzie inaczej że to się więcej nie powtórzy. Ofiary zaś wierzą wbrew zdrowemu rozsądkowi, bo w głębi serca tego właśnie pragną. I nawet jeśli przed chwilą były gotowe uciec, teraz zostają. Sprawca nie jest w stanie długo pełnić takiej roli: z jakiegoś powodu znowu narasta napięcie i wszystko zaczyna się powtarzać.

Zadania własne gminy: w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.



III.  Misja i cele szczegółowe Programu:



Minimalizacja zjawiska przemocy w gminie Drezdenko poprzez stworzenie sprawnego systemu monitorowania i pomocy ofiarom oraz sprawcom przemocy w rodzinie.



IV. CEL GŁÓWNY:



Zmniejszenie rozmiaru przemocy w rodzinach na terenie gminy poprzez:

1. systematyczne szkolenia na temat zjawiska przemocy w rodzinie,

2. zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie i skuteczności ochrony ich praw,

3. koordynacja działań służb zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz organizacji pożytku publicznego,

4. wzrost świadomości i wrażliwości społecznej.



Wskaźniki osiągnięcia celu:

1. liczba interwencji wobec sprawców;

2. liczba wypełnionych „Niebieskich Kart” przez policję, pomoc społeczną, placówki lecznictwa odwykowego;

3. liczba ponownych incydentów stosowania przemocy wśród sprawców objętych procedurą „Niebieskiej Karty”;

4. liczba sprawców zobowiązanych wyrokiem sądu do uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych;

5.liczba sprawców objętych działaniami edukacyjno-korekcyjnymi;

6. liczba osób skazanych z art. 207. KK;

7. liczba wykonanych eksmisji sprawców przemocy w stosunku do liczby wyroków;

8. liczba nowych pomieszczeń wydzielonych z zasobów gminy na realizacje Programu.



V. DZIAŁANIA

Działania na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej podejmowane na terenie gminy Drezdenko:

1. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego: udostępnienie rodzinom, w których występuje przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej, działalność telefonu zaufania, realizacja programów środowiskowych.

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w rodzinie z problemem alkoholowym. W przypadku, gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu należy powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która przeprowadzi dokładne rozeznanie sytuacji, wezwie osobę nadużywającą alkohol i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich, udzieli wsparcia socjalnego, psychologicznego, prawnego osobom poszkodowanym, prowadzi dokumentację przypadku, w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomi organy ścigania, w razie konieczności powiadomi policję i będzie wnioskować o objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami, np. wizyty dzielnicowego, w razie konieczności powiadomi ośrodek pomocy społecznej i wnioskować będzie o objęcie rodziny działaniami zgodnie z kompetencjami, wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom przemocy domowej w środowisku lokalnym. 

3. Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Realizacja następujących zadań:

Udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.

Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.

4. Udział w specjalistycznych szkoleniach członków zespołu interdyscyplinarnego.

5. Edukacja społeczności gminy Drezdenko poprzez: lokalne media, wydawanie ulotek, zakup broszur, współudział w lokalnych i krajowych kampaniach edukacyjnych. Zamieszczenie na tablicach informacyjnych, na stronie internetowej informacji o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy.

6. Współpraca z ośrodkami wsparcia udzielającymi pomoc w sytuacjach kryzysowych.

7. Ochrona osób starszych oraz niepełnosprawnych przed przemocą.

8. Specjalistyczna pomoc psychologiczna dla dzieci, które są ofiarami przemocy w rodzinie – współpraca min. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

9. Wspomaganie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zdania w zakresie pomocy ofiarom przemocy.

10. Coroczne przygotowywanie gminnego raportu o przemocy w rodzinie i zasobach środowiska lokalnego – Ośrodek Pomocy Społecznej do końca I kwartału następnego roku.



VI.  REALIZATORZY PROGRAMU:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Policja,

- Służba zdrowia,

- Oświata,

-  Fundacja Dom Wspólnoty Barka i inne organizacje pozarządowe,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

- Służby Kuratorskie Sądu Rodzinnego. 



VII. SPODZIEWANE EFEKTY:

1. Zmiana postaw społecznych wobec przemocy w rodzinie.

2. Zwiększenie wiedzy instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie na temat zjawiska przemocy – diagnoza rzeczywistego rozmiaru zjawiska przemocy na terenie gminy Drezdenko.

3. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania przemocy.

4. Zwiększenie dostępności i skuteczności działania instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

5.  Minimalizacja zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy.

6. Zwiększenie liczby osób profesjonalnie zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz pomagającym ofiarom przemocy.



VIII.

 ZASADY FINANSOWANIA:

1. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 85205. 

2. Budżet Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (środki finansowe przeznaczone na profilaktykę i terapię).

3. Środki pozyskane z innych źródeł (np. dotacje).







				 







