
UCHWAŁA NR XVI'I/81/08
RADY GMINY OPINOGORA GORNA

z dnia 8 kwietnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 6 ust. 2 pkt 1

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180,

poz. 1493) —— uchwala się, co następuje:

51.

Przyjmuje Się ”Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie stanowiący

załącznik do niniejszej uchwały.

52.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.



Załącznik do Uchwały Nr XVII/81108
z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Gminny Program

Przeciwdziałania Przemocy

W Rodzinie

na lata 20-08 — 2011

Opinogóra 2008



I. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz.U.Nr 180,poz.1493)
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.Nr 9, poz.59,

z późn. zm.)
- Kodeks karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553; Nr 128, poz. 840 z póżn. zm.)
- Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z póżn. zm.)
- Ustawa z dnia 26 października 1932r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, z póżn. zm.)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.nr 179,poz. 1485)
- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593, z późn. zm.)

- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

- Uchwała Nr XXXXI/205/2006 Rady Gminy w Opinogórze z dnia 24.10.2006 roku w
sprawie przyjęcia „Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych”.

Obowiązek opracowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wynika Wprost z ustawy.

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania-przemocy w rodzinie oraz inicjowania i

wywierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie

przyczyn i skutków przemocy w rodzinie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

określa:

1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

2) zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocąw rodzinie,

3) zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, bez

wątpienia nalezy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości

społecznej.

Uznanie przemocy w rodzinie za przestępstwo daje możliwość instytucjonalnej pomocy jej

ofiarom.

Kodeks karny wobec przemocy

Przepisy KK dają prawo ścigania sprawców przestępstw przeciwko bliskim osobom



z urzędu :

za znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad

małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art.

207 51 k.k. ). Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat .

Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu zmuszenia innej

osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia (art. 191 51 k.k). Sprawca

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 .

Ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą postępowanie niezależnie

od woli i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie jest

podstawą do umorzenia postępowania, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że

popełniono przestępstwo.

na wniosek pokrzywdzonego:

Z art. 197 51 k.k. Kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza

inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do

lat 10. - „_ . .

Z art. 209 51 k.k. Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z

mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki prze nie łożenie na
utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność

zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - podlega karze pozbawienia

wolności do lat 2

Ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby pokrzywdzonej postępowanie w
danej sprawie nie może być wszczęte.

Zadania służb powołanych do niesienia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

Pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają obowiązek świadczyć:
gmina,
policja,
pomóc społeczna,
służba zdrowia,
organizacje pozarządowe.



Gmina

Do zadań własnych gminy należy w szczególności:
1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3) opracowania i realizacji programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

Policja
Policja jest zobowiązana do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego. To właśnie policjanci najczęściej interweniują
bezpośrednio w sytuacji przemocy. Do podstawowych zadań policji zawartych w art. 1 ust. 2
pkt. 1,2,3 Ustawy o policji, należą m.in.:

0 ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami
naruszającymi te dobra,

0 inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,

o wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Policja jest jedyną instytucją, która może interweniować przez całą dobę, dlatego też
interwencja taka powinna wprowadzić w rodzinie istotne zmiany, przede wszystkim
ujawnienie przemocy, przerwanie izolacji rodziny, wyrównanie dysproporcji sił pomiędzy
sprawcą a ofiarą oraz umożliwienie ofiarom niezbędnego wsparcia przedstawicieli różnych
służb. Ogromną rolę w walce z przemocą odgrywają dzielnicowi, którzy jako pierwsi mają
kontakt z pokrzywdzonymi, przyjmują zawiadomienia o przestępstwie, pouczają o
przysługujących ofierze prawach, informują o placówkach niosących pomoc
pokrzywdzonym.

Pomoc społeczna
Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom rodzinom przezwyciężenia
trudnych sytuacji życiowych, których sarnę nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie
powstawaniu tych sytuacji. Pomocy społecznej udziela się w przypadku: ubóstwa,
bezradności w sprawach Opiekuńczo-wychowawczych. Każda z tych sytuacji może sprzyjać
występowaniu przemocy lub z niej wynikać.



Pracownik socjalny w ramach swoich obowiązków powinien:

> przeprowadzić wywiad środowiskowy, umożliwiający diagnozę sytuacji,

> przygotować plan pomocy,

> udzielić pomocy finansowej, prawnej, psychologicznej,

> w przypadku stwierdzenia przemocy, skierować do odpowiednich instytucji
zajmujących się przemocą, umieścić w schronisku oraz -za zgodą osoby

poszkodowanej- zwrócić się do policji o pomoc,
V towarzyszyć w sądach, instytucjach publicznych klientowi, jeśli taka jestjego wola,

> prowadzić „NiebieskąKartę”.

Służba zdrowia

Zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta, a ponieważ przemocy często
towarzyszą wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego i zawsze występują uszkodzenia
zdrowia psychicznego, dlatego też zjawisko przemocy w rodzinie kwalifikuje się do zakresu

objętego świadczeniami zdrowotnymi.

Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza ma on obowiązek poinformowania władz () określonych
okolicznościach, .. czyli o podejrzeniu wystąpienia przestępstwa. Może również wydać

zaświadczenie o odniesionych obrażeniach (obdukcja), podać informacje o możliwościach
szukania pomocy.

II. Wprowadzenie i wstępna diagnoza problemu

W rozumieniu ustawy przemocą w rodzinie jest jednorazowe albo powtarzające się

umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny,
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające
ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody w sferze
zdrowia fizycznego lub psychicznego, także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą. W przemocy domowej najbardziej istotna jest demonstracja i
wykorzystanie siły lub władzy w sposób, który jest krzywdzący dla innych członków rodziny.
W przypadku-przemocy w rodzinie najczęściej pokrzywdzone osoby to kobiety i dzieci. Wiek
tych osób jest różny i nie ma tu jakiejś konkretnej reguły. Przemoc fizyczna najczęściej
polega na biciu, popychaniu, szturchaniu itp. Natomiast przemoc psychiczna na wyzywaniu,
ubliżaniu, poniżaniu, wymuszaniu określonego zachowania itp.



Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z perspektywy prawnej, moralnej i społecznej.
Z obserwacji wynika, iż wśród wielu ofiar tylko niewielka grupa decyduje się na złożenie
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w rodzinie. Pozostałe osoby bądź nie wiedzą gdzie

można uzyskać fachową pomoc, bądź obawiają się konsekwencji ze strony Sprawcy

przemocy.

Amerykański kryminolog Brandon twierdzi, że „najbardziej niebezpiecznym miejscem na
ziemi jest dom rodzinny po zmierzchu ". Niestety, bardzo często to prawda i nawet najbliższy
krąg znajomych i sąsiadów nie wie nic o scenach rozgrywających się w normalnych z pozoru
domach, gdzie przemoc stanowi podstawowy wątek życia rodzinnego. A dzieje się tak

dlatego, że ludzie bardzo niechętnie przyznają się do przemocy wewnątrz rodziny.

Tylko bardzo zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwanie poprzez
zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom.

Wstępną diagnozę problemu na terenie gminy Opinogóra sporządzono na podstawie:
- ankiet własnych przeprowadzonych wśród:

> 40 mieszkańców dorosłych (radnych i sołtysów) oraz
> 75 uczniów klas II gimnazjum

- otrzymanych informacji z:

> Posterunku Policji,

> pracowników socjalnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku analizy ankiet ustalono:

1. Zasięg zjawiska przemocy słownej rodziców wobec najbliższych członków

rodziny-szczególnie dzieci - w najbliższym otoczeniu zdecydowana
większość badanych ocenia jako niewielki i określa, że zdarza się w
niewielu rodzinach. Chociaż 11% dorosłych i 23% młodzieży uważa, że
często ma miejsce.

2. W lokalnym środowisku istnieje spoleczne przyzwolenie na stosowanie
przez rodziców przemocy słownej (krzyki, wyzwiska) lub fizycznej (bicie)

gdyż aż 17 osób, czyli 42,5% dorosłych uważa, że „każdemu może się
› zdarzyć” (IZosób) lub że „bez tego trudno wychować dobrze dzieci””(S osób).

Młodzież ma mniejszą tolerancję wobec tego typu zachowań, aczkolwiek
odsetek jest też wysoki i wynosi 39% ogółu badanych. Pozostali badani
zdecydowanie potępiają takie zachowania.



3. Na terenie gminy bez wątpienia występuje przemoe gorąca. Na pytanie,

czy w najbliższej okolicy funkcjonuje przemoc fizyczna, bicie czy znęcanie

się nad domownikami odpowiedziało, że „zdarza się w niewielu rodzinach”

92,5% dorosłych i 93% młodzieży, pozostali stwierdzili, że „często ma

miejsce — po 3 osoby z każdej grupy. Dwójka młodzieży uznała, że

„występuje prawie w każdym domu”.

4. Nie każdy z badanych wiedziałby — gdyby zaszla taka potrzeba- gdzie

skierować kogoś będącego ofiarą przemocy domowej po pomoc ( 10%

młodzieży i 15% dorosłych. Młodzież szukałaby pomocy u pedagoga, policji

lub ośrodku pomocy społecznej; dorośli na policji lub w GOPS czy Urzędzie

Gminy.

5. Problem przemocy w rodzinie na terenie gminy został określony przez

badanych ”jak wszędzie” — 51% ( w tym 20% dorosłych) lub jako „mały”
—- 27%. Jako problem „duży” uznało ponad 18% badanych (w tym grupa

badanej młodzieży-14%). Trzy osoby (2 młodzieży i ] dorosła) uznało ten

problem za „bardzo duży”.

Powyższe rozpoznanie znajduje potwierdzenie w danych Komisariatu Policji.

W roku 2007 Policjanci z Komisariatu Policji na 233 interwencje ogółem podjęli 154

interwencje domowe. Przyjęto 13 zawiadomień o przestępstwie znęcania fizycznego i

psychicznego nad rodziną; 9 zakończono skierowaniem spraw z aktem oskarżenia do sądu, a

4 umorzono ze względu na brak cech przestępstwa. Policjanci sporządzili 13 Niebieski Kart

dotyczących podejrzewania przemocy domowej i o wszystkich przypadkach powiadomili

Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nieodłącznie przejawom

przemocy towarzyszył alkohol.

We wszystkich przypadkach sprawcami przemocy byli mężczyźni.

Kuratorzy sądowi sprawują nadzór nad 11 rodzinami dotkniętymi problemem przemocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze realizując zadania w zakresie

przeciwdziałania przemocy w różnych jej formach stale współpracuje z Policją, Sądem,

Kuratorami Sądowymi, szkołami oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych. Nie jest to współpraca sformalizowana, jednak przynosi wymierne korzyści

chociażby w postaci możliwości skoordynowania działań, szczególnie pomocowych (GOPS) i



interwencyjnych (policja). Współpraca dotyczy poradnictwa, interwencji i wzajemnego
wsparcia oraz uzupełnienie podejmowanych działań, a także bieżącego monitorowania

problemu w środowiskach przez pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych.

Niestety, ani na terenie gminy ani powiatu nie funkcjonuje poradnictwo specjalistyczne czy

Ośrodek bądż Punkt Interwencji Kryzysowej.

Z ustaleń wywiadów środowiskowych i spostrzeżeń pracowników socjalnych z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że zjawisko przemocy jest dość częste, ale również

często przemoc jest zataj ana przez ofiary lub też bagatelizowana.

Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w przypadku

stwierdzenia przemocy w rodzinie, pracownik socjalny wypełnia formularz „Pomoc

społeczna "Niebieska Karta” stanowiący załącznik do rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Niestety, na terenie gminy Opinogóra pracownicy socjalni nie realizują obecnie tego zapisu i

nie pracują przy pomocy „Niebieskich Kart”.

Zadania związane z udzieleniem rodzinom, w których występuje problem alkoholowy,
pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie są

zadaniami własnymi gminy i częściowo realizowane są obecnie w ramach Gminnego

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

III Analiza SWOT

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej można dokonać analizy SWOT

czyli mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Analiza dotyczy sytuacji, w jakiej obecnie
znajduje się gmina, pozwala jednocześnie na sformułowanie koncepcji stworzenia systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, biorąc pod uwagę infrastrukturę Iokalową, potencjał
zasobów ludzkich oraz partnerstwa lokalnego.



MOCNE STRONY SŁABE STRONY
› specjalistyczna kadra > brak skoordynowanych działań i
> gotowość do współpracy wypracowanej gminnej procedury
› infrastruktura > mewystarczająca kadra lokalna
»; znajomość środowiska > brak wyspeqalizowanego punktu
› znajomość zagrożeń pomocowego dla ofiar przemocy _

wynikających z problemów > małe zaangazowanie społecznosc1
społecznych, w tym z przemocy lokalnej, zmowa przyzwolenia lub

> współpraca służb (dobre praktyki) milczenia , , .
> przykłady procedur > niska SWiadomosc społeczna 0 skali

postępowania . ZJaWISka
w sytuacji stosowania przemocy › Strach ze strony ofiar przemocy przedopinią społeczną 1 odrzuceniem

> niewystarczający przepływ informacji
dotyczącej problemu przemocy
pomiędzy poszczególnymi instytucjami

> brak informatora dotyczącego spraw
związanych z przemocą „Gdzie
szukać pomocy”

> brak spotkań lokalnych poświęconych
tematyce przemocy

> brak szkoleń w zakresie przemocy
dla wszystkich grup społecznych

> brak wspólnego zaangażowania
> niepełna diagnoza
> brak koordynatora działań lokalnych

SZANSE ZAGROŻENIA
> wsparcie Mazowieckiego Centrum

Polityki Społecznej, Powiatowego > obecny system prawny
Centrum Pomocy Rodzinie > brak konsekwentnych procedur

> zewnętrzne oferty szkoleniowe w dotyczących sprawców przemocy
zakresie przemocy > brak dostępu do programów

> uczestnictwo w spotkaniach oddziaływania terapeutycznego dla
zewnętrznych poświęconych tematyce sprawców przemocy
przemocy

> przepisy prawne
> środki finansowe z programów:

PARPA, MPiPS, fundacji, fundusze
Unii Europejskiej 2007-2013

Dokonana diagnoza oraz analiza SWOT pozwoliła na opracowanie gminnego

programu przeciwdziałania przemocy, którego wdrożenie jest bardzo ważne z punktu

widzenia udrożnienia przepływu informacji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz
osób i rodzin dotkniętych przemocą, podejmowania skoordynowanych działań przez

poszczególne instytucje, wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy oraz
podejmowanie skutecznych i kompleksowych działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie na
terenie gminy Opinogóra.



IV. CELE PROGRAMU

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie powinien uwzględniać następujące

elementy:

o monitorowanie zjawiska, szczególnie diagnozowanie przemocy w jej wczesnej postaci

w miejscu zamieszkania sprawcy i ofiary,

o przerywanie łańcucha przemocy „gorącej”, „chłodnej”,

@ doradztwo, w tym uświadomienie ofiarom ich praw i możliwości uzyskania pomocy,

0 tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych na poziomie profilaktyki

pierwszo — drugo— i trzecio- rzędowej - system zapobiegania przemocy w rodzinie.

Konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społecznej dostarczającej

wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemem. Niezbędne jest

również zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej zarówno

sprawcom jak i ofiarom przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci.

Celem głównym programu - jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz -

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomoc rodzinom w których przemoc występuje.

Celami szczegółowymi będą:

1. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy.

2. Wsparcie i profesjonalna pomoc (doradcza, terapeutyczna, prawna, socjalna) dzieciom i
rodzinom będącym ofiarami przemocy oraz ich sprawcom.

3. Edukowanie lokalnego społeczeństwa (dzieci, młodzieży i dorosłych) zakresie problemów

związanych z przemocąi możliwościach pomocy.

4. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy.

5. Ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

6. Zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych.
7. Wspieranie ofiar przemocy w sytuacjach kryzysowych.

8. Ograniczenie występowania zachowań agresywnych.

9. Utworzenie zespołu interdyscyplinamego ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

10. Stworzenie Gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.



V. Zadania programowe

Lp. Zadanie Realizatorzy Termin realizacji
. Edukacja Społeczeństwa w zakresie GOPS, Szkoły, Policja,

przeciwdziałania przemocy peprzez Służba zdrowia, GKRPA,
prowadzenie tematycznych lekcji w Punkt Konsultacyjny, Praca ciągła
szkołach dla uczniów i spotkań dla Zespół
rodziców, organizowanie i Interdyscyplinamy,
prowadzenie szkoleń dla instytucji i Urząd Gminy, radni,
osób pracujących z dziećmi, edukacja sołtysi
masowa prowadzona przy każdej
okazji

. Dostarczanie wiedzy społeczeństwu o GOPS, Policja, Służba
instytucjach i organizacjach zdrowia, GKRPA, Punkt
pomagających ofiarom przemocy Konsultacyjny, Zespół Praca ciągła
poprzez wydanie ulotek i broszur Interdyscyplinarny,
informacyjnych. Urząd Gminy, szkoły

. Organizowanie GOPS, Szkoły, Policja,
informacyjnych prowadzenie Służba zdrowia, GKRPA, Praca ciągła
profesjonalnej pomocy doradczej, Punkt Konsultacyjny,
informacyjnej i socjalnej dla ofiar Zespół
przemocy. Interdyscyplinarny,

. Podejmowanie bezpośrednich GOPS, Policja, Służba
interwencji i prowadzenie działań zdrowia, GKRPA, wg potrzeb

_ interwencyjno- mediacyjnych. szkoły, „_
Kuratorzy Społeczni

. Utworzenie Punktu Konsultacyjnego
wspomagającego terapeutycznie GOPS i GKRPA II kwartał 2008
ofiary i sprawców przemocy.

6. Prowadzenie interwencji kryzysowej i GOPS, policja, służba
wsparcia zdrowia, GKRPA, Punkt wg potrzeb

Konsultacyjny, Zespół
Interdyscyplinarny,
Urząd Gminy

7. Prowadzenie procedur GOPS, wg potrzeb
„Niebieskiej Karty” Policja -praca ciągła

8. Ściganie sprawców przemocy, Policja,
doprowadzenie do ukarania sprawców Sąd, wg potrzeb
przed sądem Prokuratura
Doskonalenie grup zawodowych
zaangażowanych w realizację
programu i zajmujących się

9. zawodowo problematyką prze-mocy: GOPS, Urząd Gminy praca ciągła
pracowników szkół, GOPS, placówki
ochrony zdrowia, policjantów.

10. Współpraca właściwych instytucji praca ciągła,
i przekazywanie sobie stosownych na bieżąco
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informacji związanych z przemocą wszystkie instytucje
poprzez powołanie zespołu powołanie
interdyscyplinamego przy zespołu —V 2008
koordynatorze Programu

ll. Powierzenie funkcji koordynatora Wójt Gminy kwiecień 2008
Programu kierownikowi GOPS

Zakres działań Koordynatora Programu:
Inicjowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych w środowisku lokalnym nt.
przemocy w rodzinie i punktów pomocowych dla ofiar,
Analiza wniosków składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych o leczenie odwykowe i wywiadów środowiskowych pod kątem
informacji o przemocy domowej,
Uruchomienie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy po przyjęciu
zgłoszenia o występującej przemocy domowej od pracownika socjalnego, członka
rodziny lub innych zainteresowanych
Tworzenie własnej dokumentacji potwierdzającej występowanie przemocy domowej :
notatki służbowe wynikające z obserwacji, rozmów z różnymi osobami, z rozmów z
ofiarami przemocy domowej i członkami ich rodzin,
Prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie - zgodnie z
zapisami Niebieskiej Karty,
Występowanie z wnioskami do Prokuratury o wszczęcie postępowania
przygotowawczego w sprawie o znęcanie się nad rodziną,
Występowanie do Komisariatu Policji z wnioskiem o podjęcie działań
interwencyjnych przez dzielnicowego lub o podjęcie innych działań prewencyjnych w
sprawach, gdzie ujawniono zagrożenie przemocąw rodzinie,
Odwoływanie się od decyzji prokuratora, jeżeli zapadła decyzja o umorzeniu
postępowania, a z rozpoznania środowiska wynika, że odwołanie jest zasadne.
Motywowanie i kierowanie ofiar i sprawców przemocy do konsultacji i terapii,
Inicjowanie podejmowania natychmiastowych interwencji powstrzymujących
przemoc,
Monitorowanie prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie,
Występowanie w charakterze świadka w sprawach o przestępstwo z art. 207 kk. tj. o
znęcanie się nad rodziną, w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu karnym
przed sądem.

Sugerowany skład Zespołu Interdysqplinamego ijego zadania:

- Przewodniczący Zespołu — Koordynator Programu
- przedstawiciele służby zdrowia -
~ Przedstawiciel Policji
- przedstawiciel Gminy
- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- przedstawiciele szkół
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Zadania Zespołu:
l. stworzenie stale aktualizowanej bazy danych oraz monitorowanie ich funkcjonowania.

2. zaplanowanie strategii postępowania w konkretnych przypadkach przemocy udziału
potrzebnych instytucji, metod i Sposobu przekazywanych informacji o prowadzonych
działaniach.

.

3. nawiązanie bezpośredniej współpracy przedstawicieli poszczególnych służb i instytucji
w celu ułatwienia przepływu informacji.

VI. Postanowienia końcowe

I.. Odbiorcyprogramu

. społeczność lokalna

' ofiary i sprawcy przemocy,

' członkowie rodzin w których występuje przemoc,

' przedstawiciele instytucji i służb pracujących z ofiarami przemocy,

2. Czas realizacjiprogramu: 2008 - 20111:

3.Żro'dłafinansowania programu.

Żródłem finansowania zadań gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie są
środki finansowe budżetu Gminy Opinogóra, dotacje celowe oraz środki pozabudżetowe
pozyskiwane z innych źródeł, w tym środki unijne (ze szczególnym uwzględnieniem
Europejskiego Funduszu Społecznego).

4. Spodziewane efekty realizacjiprogramu

' poszerzenie wiedzy społeczeństwa lokalnego nt. przemocy domowej, sposobach
radzenia sobie z tym problemem i miejsc gdzie należy szukać pomocy

lll
' zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania

przemocy w rodzinie
lll

' przerwanie istniejącej zmowy milczenia związanej z przemocąw rodzinie

lll
' zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

lll
' wcześniejsze ujawnianie problemów przemocy, w początkowej fazie

lll
' udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
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lll
usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.

lll
zbudowanie gminnego systemu działań poprzez opracowanie procedury postępowania
i udzielania pomocy ofiarom przemocy.

lll
szerszy zakres profesjonalnej pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą .

lll
spadek liczby rodzin w których stosowana jest przemoc.

lll
zmniejszenie skali zjawisk wynikających z przemocy domowej.

5. Monitorowanie realizacjiprogramu.

Stały monitoring programu prowadzony jest przez osobę odpowiedzialną za realizację
programu, czyli koordynatora programu.

Wójt Gminy Sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje
niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.

Osoba odpowiedzialna za realizację programu składa roczne sprawozdanie z
wykonania zadań Programu i funkcjonowania Gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie Radzie Gminy.

Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii jednostek realizujących program, może w
uzasadnionych przypadkach określać bieżące kierunki działań na poszczególne lata.
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