
Uchwala Nr WI/48/2011
Rady Gminy stara Błotnica
z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie.

Na podstawię alt. 6 ust. 2 pk1 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rcdzinię ( Dz.U. z 2005 r. Nr 180'poz.7493 z późn.un. ) i art' 18 ust.2 !kt. l5
ustawy f dnia 8 marca l990 r. o samorządzie grninnym ( Dz'U. z2001r. Nr 142' poz. 1591 z
póżn.zfi')

Rady Gminy stara Błotnica uchwala' co lastępuje :

$1

Uchwala się i przyjmuje do realizacji Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
ocbrony ofiar Przemocy w Rodzinie, stanowiący zał4cznik do niniejszej uchwały.

$2

wykonalie uchwały powierza się wójtowi Gminy stara Błotnica'

$3

Uchwała podlęga ogłoszeniu w sposób zvyczajowo przyjęty'

$4

Uchwała Wchodzi w Źycie z dniem podjęcia.



Wstęp

Rodzina jest najważniejsz;,m środowiskiem w życiu człowieka,
kształtującym osobowość, system wartości, poglądy' sĘl zycia. Ważną rolę w
prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywająwzajemne relacje pomiędzy
rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji
rodzina nie j est w stanie realizowaó podstawowych zadań, role
wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane sa reguły, a zachowania
poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normamt
prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznyni.
Podstawowym aktem prawrym' regulującym zadania w zakresie
przeciwdz|ałaniapnemocy w rodzinie oraz Zasady postępowania wobec osób
dotknięĘch przemocą w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku ( D z.Il . z 2005t .
Nr 180, poz. 1493 z późn'zm.).
Ww ustawa definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe 1ub poMarzające
się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste
członków rodziny, w szczególności naraŹające te osoby na niebezpieczeństwo
:utraty żrycia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalnośó 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 może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w
rodzinie.
Sprawcy przemocy domowej są bezwzględni - miewalają swe ofiary, srosu3ąc
wobec nich groźby i demostrancje swej siĘ. Natomiast ofrary w obliczu
przemocy są zwykle bieme, rzadko sięgająpo aseĘwne' a nawet agrosywne
formy zachowania. Ich wyróżniającą się cechąjest silne poczucie winy i
przypisywanie sobie odpowiedzialności za akty agresji'
Stosowanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucia bezsilności i
bezradności, ciągłego niepokoju, depresji, chorób związanych ze stresem.
Szczególnie dramatycme konsekwencje przemocy zauwai.a się u dzieci.
Powoduj4one bowiem w ich psychice nieodwracalne skutki, które mogą dać
znać o sobie dopiero w dorosłym łciu'
Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest pĘekonanie, że jest
to zjawisko marginalne, występujące wyłącmie w patologicmych
środowiskach. Tymczasem wedfug danych statystycznych przemoc w rodzinie
jest zjawiskiem powszechn;tn i stanowi poważny problem społeczny.
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Narastanie zjawisk przemocy w rodzinie r'vymaga pod.jęcia działan
zmierzających w kierunku edukacji społecznej dostarczającej wiedzy o zjawisku
przemocy i sposobach radzenia sobie z problemem. Ńezbędne jest również
zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapuĘcznej zarówno
sprawcom jak i ofi arom pruemocy, ze szczególnym uwzględnieniem
ksryvv dzony ch dzieci.

odpowiedziąna tę potrzebęjest Program przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Stara Błotrica. Jest to
dokument, którego zadaniem jest wprowadzenie w Źycie działan mających na
celu udzielenie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także podejmowanie
odpowiednich działń wobec sprawców ptzemocy oruz zwrócenie uwagi
społeczności lokalnej na zjawisko przemocy w rodzinie.
Program ma charakter długofalowy, Działaniajego obejmują |aIz20t|-20|4, W
miarę potrzeb i s1tuacji społecmej zadania Programu mogąulec zmianom i
udoskonaleniom.

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne :

o Ustawa z drua 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
( Dz.U. z 2005r. Nr 180,poz. |493 z póź'.zm.).

. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społeczn ej (Dz.IJ. z
2009r. Nr 17 5, poz. 1362 z późn.zm'),

o Ustawa z dnia 26 puździemlka 1982r. o vychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz,lJ. z |982r. Nr 70,poz. 473 z
późn.zm.\.

Program jest skore|owany z następującymi Programami

. Krajowy Program PrzeciwdziałaruaPrzemocy ;. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stara
Błotnica ' na |ata2005 -2014

. Gminny Program Profilaktyki i Rozw.iąz}rvania Problemów
Alkoholovych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20 1 1 ;. Program ProfilakĘki i opieki nad Dzieckiem i Rodzinąna lata
2010 -20t4.



I. ANALIZA PRoBLEMÓW sPoŁEcZNYCH NA TERE.NIE
GMINY STARA BŁoTNICA

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest
dokonanie analizy problemów społecznych w gminie z uwzględnieniem
problemu przemocy w rodzinie.

Na dzień 3 1 .12.2010 roku Gmina Star a Błotnica |iczyła 5.362
mieszkańców' Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Białobrzegach wyno stł.a315 osób, z czego jedynie l l0
osób pobierało zasiłek dla bezrobotnych.
Ze statystyk policyjnych wynika, że na terenie gminy w roku 20l0
przeprowadzonych zoŚało 7 5 interwencji domowych, w tym okresie
zatożLono 15 ,, Niebieskich kart '', przeprowadzono 5 postępowań
przygotowawczych, zgodnie z art.fU7 Kodeksu Kamego.
Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wynika, że w 2010 roku Komisja wystosowała 17 wezwań do osób
naduźywających alkohol' w celu przeprowadzenia romtów interwerroy;no -
motywujących. Wobec 7 osób Komisja wystąliła do Sądu Rejonowego w
Grojcu z vrtlioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o zastosowanie
obowiązku poddania się leczeniu w z akJadzie 7eczenia odwykowego.
Z danych ośrodka Pomocy Społecznej w)nika, że na dzień 31 grudnia
2010 r. 14 % ludności gminy korzrystało ze świadczeń pomocy społecznej.
W szkołach na terenie Gminy Stara Błotnica niejednokrotnie zanotowano
akty przemocy frzycznej i psychiczrrej' Przemoc flzycznavyraża się
kopaniem, szarpaniem, popychaniem. Przemoc psychiczna to bezustanne
wyśmiewanie, poniżanie, wyzwiska.
Trudno jest w sposób jednoznacmy okreslić wielkość zjawiska przemocy
na terenie gminy w zwivku z występowaniem przemocy ukry,tej, czyli
toczącej się w rodzinie czy w szkole, ale nie ujętej w statystykach Z
powodu braku wiedzy na temat jej występowania.

II. CELE PROGRAMU

Ce| głównv :

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ze szczegó|nym
uwzględnieniem przemocy wobec dzieci oraz poprawa skuteczności
działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdzia|ania
przemocy.
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t.

2.

Ce|e szczegółowe:

l. Powołanie zespołu interdyscyplinarnego

Zadania z

opracowanie strategii postępowania w przypadku rozpoznania i
zgłoszenia przemocy domowej .
Udzielenie pomocy dziecku i rodzinie zgodnie z planem pomocy
zawańym w regulaminie Zespołu Interdyscyplinamego.
Zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku
i rodzinie.

Działania :

. diagnoza występowania zjawiska przemocy na terenie gminy,

. zintegrowanie działń instytucji lokalnych,

. podział róI i działafy

. monitorowanie występowarria przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i
skutków społecznych oraz efektyw''rrości podejmowanych działń,

2. Wzmocnienie wiedry spo|eczeństwa w zakresie przeciwdziałania
przemocy a także zapewnienie różnorodnych form wsparcia
socja|nego osobom doświadczającym przemocy.

Zadania z

1. Udostepnienie broszur i ulotek infomacyjnych o instytucjach
udzielających pomocy w s1tuacjach doświadczenia przemocy w
rodzinie.

2. Edukacja dzieci i młodzieĘ w zabesie psychologii konfliktów'
sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją swoją oraz rówieśników.

3. stała edukacja środowiska lokalnego.

Działania :

rozpowszechniź lie biuletynów informacyjnych, ulotek doŁyczących
zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczrrości,
dostarczanie społeczeństwu informacji o insĘtucjach udzielających
pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie,



. wspielanie różnych form spędzania czasu wolnego' sprzyjających
zachowaniom nieagresywnym,

. prowadzetiezajęć informacyjno edukacyjnych,

. zwiększenie dostępności do poradnictwa, wiedzy i infomacji na
temat nieagres}.\łnych sposobów rozwiązywania konfliktów dla osób
dorosĘch,

. zapewnienie kompleksowej pomocy lodzinom, w których występuje
przemoc, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodziny'

' odseparowanie sprawcy przemocy od ofiar,
. wdrożenie Niebieskiej Karty,
. podejmowanie działan interwencjikryzysowej,
' prowadzenie poradnictwa specjalistycmego, w tym

psychologicznego, pedagogicmego, rodzinnego, prawnego i
socialneso.

3. Działania edukacyjno - informacyjne w społeczności lokalnej,
świadome postawy negujące i przeciwstawiające się zjawiskom
przemocy w rodzinie.

Zadaniz:

1. Realizacja pĄektów edukacyjno _ informacyjnych dla dorosłych i
dzieci w zakesie występowania, zapobiegania i ochrony przed
zjawiskiem przemocy domowej.

2. Podniesienie świadomości społecznej na temat zja\łiska przemocy
domowej.

3. Monitorowanie działań prowadzonych w zakesie przeciwdztałania
przemocy w rodzinie.

Działania :

' edukacja społeczeństwa w zakresi e przeciwdz|ałanta przemocy ze
szczególnym uwzględnieniem powsfuZ}mywania przemocy wobec
dzieci,

. prowadzenie tematycznych lekcji w szkołach, organizowanie i
prowadzenie szkoleń dla instytuc.ji i osób pracujących z dziećmi,

. wzrost liczby przeszkolonych osób prrygotowanych do pomaganta
rodzlnie z problemem przemocy,

. zwiększenie dostępności i efekty.wności działań pro|rlaktycznych
dotyczących przeciwdziałarria przemocy w rodzinie adresowanych do
różnych grup społecznych'



I. ADRESACI PROGRAMU

1.

J .

Ofiary i sprawcy przemocy.
Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci.
Przedstawiciele inst}tucji i sfużb pracujących z dziećmi ( pedagodzy
nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy wymiaru
sprawiedliwości' polcjanci, pracownicy służby zdrowia ).
Przedstawiciele wladz lokalnych.
Spoleczeństwo Gminy Stara Blotnica.

4.
t .

IV. REALIZATORZYPROGRAMU

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

. Ośrodek Pomoc1 Społecznej

. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowvch. Komisariar policj i

. Szkoły na terenie gminy

. Stużba Zdrowia

. Kuratorzy Sądowi

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

1. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
f. Zmniejszenie ronniarów zjawiska przemocy w rodzinie.
3. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy.
4. Pogłębienie wiedzy społecznej o zjawisku przemocy w rodzinie i

sposobach radzenta sobie z Ęm problemem.
5. Zwiększenie zairrrgażowania społecmości w sprawv

przeciwdzialania przemocy.
ó. Zwiększenie liczby osób profesjonalnie zajmujacych się

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz pomagającym
onalom pŹemocy.

7. Zwiększenie skuteczności działania i dostępności do instytucji
zajmuj4cych się przeciwdziałaniem przemócy w rodzinie.

\/I . CZYN|IIKI GWARANTUJĄCE wŁAŚclwĄ RE ̂ LIZACJĘ
PROGRAMU:

Poparcie działan i współpraca z samorządem gminnym.
Dobra znajomość środo\łiska przez pracownifów sócjalnych.
Dobra wspóĘraca sfużb i insĘ.tucj i na terenie gminy ór az poza nią,

1.
)



Otwartość i chęć współpracy specjalistów.
Silne więzi rodzinne.
Chęć zmiany i wyjścia z kryzysu.

vII. ZAGROŹEIYIA w REALIZACJI ZADAŃ :

l. Stereotypy panujące w środowisku na temat Drzemocv.
2. Bezradnośc w sprawach opiekuńczo-wychou awczych.
3. Brak wspóĘracy rodziny w zakresie przezwyciężania kryzysów.
4. Problem uzależrienia od alkoholu w rodzinach.
5' Ubóstwo.
6. Brak in frastruktury socjalnej w gminie.
7. Brak lub zbyt mata współpraca interdysc1plinama.

VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

l. W ramach środków własnychjednostek / w zakresie zadań
statutowych i ustawou.ych /.

2. Ze źródet zewnętrmych / w tym środki z Budżetr: Państwa -
programy / .

4.
5.
6.

D(. MONITORING

- Realizacja programu będzie poddawana systematycznemu
monitoringowi. Monitoring programu umozliwi wgląd w reaiizację
podejmowanyc} działń, ocenę ich skutecmości ńz podejmowanie biezących
działań korygujących. Uzyskane informacje pozwolą na pllnowanie działań i
rozrł ijanie programu w przeszlości.

- Ocenę realizacji poszczególnych działań programu w roku
kalendarzowym dokony.waó będzie Rada Gminy.
Ośrodek Pomocy Społecmej w Starej Błotnicyio dnia 3l maja każdego roku
przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.

RRzEWoDNIcz'ĄcY
/  |  RADY GM|Ń'(  
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