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UCHWAŁA NR VII/49/11
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy na lata 2011 - 2015 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 ze zm.) – Rada Gminy 
Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy na lata 2011 - 2015”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art.6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W związku z tym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/49/11 z dnia 27 maja 2011 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011 -
2015

Zalacznik1.doc
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Załącznik do uchwały nr VII/49/11
Rady Gminy Gnojno 
z dnia 27 maja 2011 r.











































Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy

 na lata 2011- 2015




















I.  Wstęp

	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 ze zm.) nakłada w tym obszarze na samorządy gmin następujące zadania: 

1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

3) opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

Podejmowanie działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika również z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 ze zm.).

	Także ,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gnojno na lata 2008 – 2013”, podjęta uchwala nr XXVI/118/08 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2008 r., identyfikuje przemoc domową jako jeden z najważniejszych problemów społecznych gminy Gnojno, który wymaga podjęcia stosownych działań.

Głównym celem ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011- 2015” jest ograniczenie na terenie gminy Gnojno skali problemu, jakim jest przemoc domowa.



II. Pojęcie przemocy w rodzinie

	Według definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych 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 psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne.

Z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie jest przestępstwem, narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny, powoduje szkody i cierpienia u osób, których dotyka.



III. Rodzaje i typy przemocy

·	 Przemoc psychiczna - to umyślne, agresywne działania, wykorzystujące nie tyle siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie u ofiary pozytywnego obrazu własnej osoby, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawianie się stanów lękowych. Zachowania sprawcy mają na ogół charakter poniżający i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie (m. in. wyśmiewanie, wyzywanie, krytykę, groźby, ograniczenie kontaktów z innymi osobami). 

·	Przemoc fizyczna - to każde agresywne zachowanie polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej zranień, stłuczeń, złamań (m.in. popychanie, szarpanie, policzkowanie, kopanie, duszenie).

·	Przemoc ekonomiczna - przejawia się w uniemożliwianiu dostępu do środków finansowych, prowadzącym do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy (m.in. odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy).

·	Przemoc seksualna - wymuszenie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych i niechcianych przez ofiary praktyk seksualnych w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy (np. sprawca stosuje przemoc, grozi użyciem przemocy żeby zmusić ofiarę do stosunku). 

Osobami doświadczającymi przemocy domowej są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, ale bywają też nimi mężczyźni.



IV. Część diagnostyczna

	Z danych ewidencji ludności (stan na 31.03.2011 r.) wynika, że w Gminie Gnojno zamieszkuje 4772 osób, z czego 2446 to mężczyźni. Dominującą grupą wiekową są mieszkańcy między 19 a 55 rokiem życia.

	Z danych Komisariatu Policji w Stopnicy wynika, że z każdym rokiem wzrasta liczba przeprowadzonych interwencji domowych.

Tabela 1. Interwencje domowe policji.

Interwencje domowe

Liczba interwencji w roku



2008

2009

2010

Przemoc domowa

16

17

18

Procedura Niebieskiej Karty

16

17

18

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Komisariatu Policji w Stopnicy.


Tabela 2.Zestawienie liczbowe działań GKRPA.



2008

2009

2010

Liczba udzielonych porad w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ofiar przemocy

168

230

220

Liczba podjętych działań profilaktyczno-terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy.

48

35

20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z GKRPA.



V. Analiza SWOT

Mocne strony

Słabe strony

- znajomość środowiska

- gotowość do współpracy instytucji

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gnojno na lata 2008 -2013 uwzględniająca problem przemocy w rodzinie

- mobilność i elastyczność działania kadr jednostek gminnych.



- brak zaufania ze stron ofiar przemocy do instytucji oraz strach przed opinią społeczną

- brak specjalistycznych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników instytucji działających na rzecz rodziny

- brak specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do prawidłowego udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy oraz osobom stosującym przemoc

- brak rozwiniętej infrastruktury socjalnej gminy (mieszkań chronionych, lokali socjalnych)

- brak wypracowanych standardów i określonych procedur interweniowania w sytuacji przemocy domowej oraz procedur współpracy

Szanse

Zagrożenia

- wzrost świadomości zarówno wśród kadr instytucji jak i społeczności lokalnej w kwestii działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy domowej

- wprowadzenie w życie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- liczne akcje informacyjno- edukacyjne, kampanie medialne ogólnopolskie i gminne, mające na celu zmianę świadomości społeczności w zakresie problemu przeciwdziałania przemocy. 

- poczucie bezkarności u osób stosujących przemoc

- brak gwarancji bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy

- ukrywanie przez rodzinę występowania aktów przemocy, niechęć do współpracy

- brak zaplecza zabezpieczającego egzekucję eksmisji sprawców przemocy

- niskie kary dla sprawców przemocy, wydłużony tryb postępowania karnego

- poczucie bezkarności u osób stosujących przemoc.



VI. Cel Główny

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy udzielanej ofiarom przemocy.



VII. Cele Szczegółowe 

a) zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie

b) wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem przemocy.

c) spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie w tym spadek liczby rodzin, w których podejmowano interwencję wielokrotne.

d) stała edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, plakaty, broszury itp.



VIII. Instytucje realizujące program

1. Urząd Gminy w Gnojnie.

2. GOPS w Gnojnie.

3. Policja.

4. Służba Zdrowia.

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Kuratorzy Rodzinni.

7. Szkoły.

8. Organizacje pozarządowe.



IX. Monitorowanie

Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość realizatorów Programu.



X. Sprawozdawczość

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego składa przed Wójtem coroczne sprawozdania z pracy zespołu w terminie do 31 stycznia każdego roku.



XI. Finansowanie Programu

1. Budżet Gminy

2. Budżet Państwa

3. Inne źródła

XII. Podstawowe zadania

	A. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Lp.

Temat

Zadania

Termin

Odpowiedzialni za realizację

1.

Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez: 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu zapobieganie zjawisku

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym

- prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.  

2011- 2015

Zespół Interdyscyplinarny,

GOPS

2.

Ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz praca ze sprawcą przemocy

- współpraca z instytucjami prowadzącymi domy samotnej matki, hostele

- kierowanie do psychologa ofiar oraz sprawców przemocy

- kierowanie osób uzależnionych do GKRPA

2011- 2015

Zespół Interdyscyplinarny,

GOPS,

Policja,

GKRPA

3.

Podwyższanie umiejętności kadry

- systematyczne podwyższanie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych tj. pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzielnicowych w zakresie świadczenia pomocy ofiarom przemocy domowej.

2011- 2015

GOPS,

Zespół Interdyscyplinarny, GKRPA

	


B. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego

Lp.

Temat

Zadania

Termin

Odpowiedzialni 
za realizację

1.

Przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym

- utworzenie gablot informacyjnych w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Komisariacie Policji, Szkołach, Placówkach Opieki Zdrowotnej

- rozprowadzenie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy

- rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych

- umieszczanie powyższych informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy

2011- 2015

Zespół Interdyscyplinarny GOPS

Policja

GKRPA

Szkoły

Służba zdrowia 

Organizacje pozarządowe









