UCHWAŁA NR XIV/99/16
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie Gminy Dziadkowice na lata 2017 - 2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.
446, poz. 1579), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie Gminy Dziadkowice na lata 2017-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Teresa Wasilewska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/99/16
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gminy Dziadkowice na lata 2017 - 2020
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WPROWADZENIE
Najważniejszym środowiskiem życia człowieka jest rodzina. To w niej kształtuje się jego osobowość, system
wartości, poglądy i styl życia. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie wzajemne relacje oparte są na miłości i
szacunku. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej instytucję rodziny objęła szczególną ochroną i opieką
państwa. Kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym
i gospodarczym, a każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą,
okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako
jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste
osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), 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 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. Należy ją
zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.
Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne,
występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem przemoc jest zjawiskiem występującym
coraz powszechniej. Każdego dnia można znaleźć doniesienia w mediach o krzywdach wyrządzonych ludziom
przez ich bliskich, o maltretowaniu słabszych – dzieci, kobiet, osób starszych. Znęcanie się nad rodziną jest
najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu.
Można wyróżnić następujące kategorie przemocy:
1) przemoc fizyczna – polega na różnej gamie form zachowania o różnym stopniu nasilenia np. wymierzaniu
policzków, biciu, kopaniu itp.;
2) przemoc seksualna – zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych (gwałt, zmuszanie do
oglądania filmów, zdjęć pornograficznych itd.);
3) przemoc psychiczna – słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy wobec osoby lub tego, co do niej
należy, ten rodzaj przemocy przejawia się m.in. w zastraszaniu, poniżaniu, ubliżaniu, szantażowaniu itp.;
4) przemoc ekonomiczna/ materialna – odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych
lub odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie bądź ograniczanie podjęcia pracy zarobkowej, ale
również np. niszczenie przedmiotów;
5) zaniedbanie - to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.
Istnieją dwa typy przemocy:
- przemoc gorąca – charakteryzuje się agresją słowną i fizyczną, związana jest z odreagowywaniem emocji na
osobach najbliższych;
- przemoc chłodna – jest pozbawiona gwałtownych wybuchów, emocji, przypomina raczej realizację z góry
zaplanowanego scenariusza, często stosowana w imię fałszywie pojmowanych „wyższych celów” np.
konsekwentnego wychowywania dziecka.
Charakterystyczną cechą zjawiska przemocy w rodzinie jest tendencja do powtarzania się pewnych
prawidłowości, nazywanych cyklami przemocy. W cyklach przemocy obserwuje się następujące po sobie
fazy:
1) faza narastającego napięcia - jest to początek cyklu, charakteryzuje się on wzrostem napięcia i natężeniem
zachowań, w których sprawca okazuje zniecierpliwienie, rozdrażnienie, narastają sytuacje konfliktowe;
2) faza ostrej przemocy (wybuchu) - sprawca eskaluje przemoc, dochodzi do wybuchu gniewu, ostrego
wyładowania agresji w stosunku do osoby krzywdzonej;
3) faza miodowego miesiąca - jest to faza, w której sprawca, po wybuchu agresji obiecuje poprawę, deklaruje
zmianę zachowań, przeprasza osobę, która z kolei wierzy, że zmiana zachowania jest prawdą. Wraz z upływem
czasu faza miodowego miesiąca ulega skróceniu lub zanika, a akty ostrej przemocy stają się coraz częstsze.
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Przemoc prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz
zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega ona siebie, sprawcę oraz innych ludzi. U osób doznających przemocy
zwykle obserwuje się wyuczoną bezradność. Jest ona poddaniem się, zaprzestaniem działania, co wynika z
przekonania, że cokolwiek się zrobi, nie będzie to miało żadnego znaczenia, gdyż zawsze znajdzie się
powód do zachowań agresywnych. Bardzo często bezradność rozwija się na bazie życiowych doświadczeń,
tak wyniesionych z dzieciństwa (przemoc fizyczna, napaść seksualna lub molestowanie, sytuacje
traumatyczne - śmierć lub rozwód rodziców, alkoholizm, choroba bliskich, kłopoty w nauce, problemy
zdrowotne), jak i wyniesionych ze związków w życiudorosłym (przemoc, patologiczna zazdrość, gwałt,
przymuszanie do nieakceptowanych form współżycia, groźby pozbawienia życia). Nakładanie się na siebie
niekorzystnych doświadczeń odgrywa istotną rolę w powstaniu i ujawnianiu się syndromu wyuczonej
bezradności. Skutki wyuczonej bezradności łagodzi stopniowe odzyskiwanie przez osobę doznającą
przemocy kontroli nad swoją osobą i swoim życiem.
Niebagatelny wpływ na stosowanie przemocy w rodzinie ma również dziedziczenie wzorca przemocy z
rodziny pochodzenia. Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem przemocy przyswajają sobie
zachowania dorosłych, których są świadkami lub ofiarami. Uczą się, że najlepszym i najbardziej
skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów jest właśnie przemoc.
Ofiara przemocy, jeśli przez lata była poniżana i wykorzystywana, potrzebuje dużo czasu, aby
odbudować świadomość swojej wartości. Wielu ofiarom udaje się przeciwstawić sprawcy, niemniej jednak
większość potrzebuje pomocy innych. Bez odpowiedniego wsparcia, ofiara przemocy nigdy nie zdobędzie
się sama na odwagę, żeby przeciwstawić się stosowaniu wobec niej przemocy. Zjawisko przemocy w
rodzinie wymaga więc niezwłocznego podjęcia działań zawartych w niniejszym Programie.
Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:
·Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.: Dz. U z 2015 r., poz.1390),
·Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.),
·Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 487),
·Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. z 2016 r., poz.1749),
·Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz.2082 z późn. zm.),
·Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do
uchwały nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 -2020 (MP z 2014 r., poz. 445).

Id: 18FF79C1-FC97-43E1-ACCE-31424D029968. Podpisany

Strona 3

I. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DZIADKOWICE
Skalę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Dziadkowice trudno jest w sposób jednoznaczny
określić w związku z występowaniem przemocy ukrytej, nieujętej w statystykach z powodu braku wiedzy na
temat jej występowania. Należy bowiem pamiętać, że przemoc w rodzinie wiąże się z lękiem ofiar i
świadków przed ujawnianiem takich przypadków. W związku z tym przedstawione poniżej informacje mogą
nie w pełni odzwierciedlać rzeczywisty poziom tego zjawiska.
W anonimowym badaniu ankietowym, przeprowadzonym przez GOPS we wrześniu 2016 r. wśród
dorosłych mieszkańców gminy, 15% respondentów wskazało ofiary przemocy jako tę grupę, która wymaga
większej uwagi i objęcia dodatkowym wsparciem. Jednocześnie co piąty respondent wskazał alkoholizm i
inne
uzależnienia jako kluczowy problem społeczny dotykający gminę Dziadkowice. Na łączne
występowanie alkoholizmu i przemocy domowej zwróciło uwagę 80% respondentów w badaniu zleconym
przez GOPS parę lat wcześniej.
Liczba interwencji domowych w sprawie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Dziadkowice w latach 2013
- 2015

Liczba interwencji domowych związanych z przemocą

2013

2014

2015

38

16

19

Dane: Posterunek Policji w Dziadkowicach
Z danych pochodzących z Posterunku Policji w Dziadkowicach wynika, że w ostatnim czasie w odniesieniu
do interwencji domowych w związku z przemocą w rodzinie na terenie Gminy Dziadkowice odnotowuje się
ogólnie tendencję spadkową, aczkolwiek w ubiegłym roku odnotowano o 3 interwencje więcej, niż w 2014 r.
Liczba sporządzonych Niebieskich Kart w 2015 r.

Gmina
Dziadkowice

policja

GOPS

PCPR

oświata

służba
zdrowia

RAZEM

9

0

0

1

0

10

Dane: Posterunek Policji w Dziadkowicach
Procedura „Niebieskie Karty” (NK) obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z
uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej
Niebieskich Kart w ubiegłym roku założyła policja.
Zjawisko przemocy w rodzinie na terenie Gminy Dziadkowice w latach 2013 - 2015

2013

2014

2015

Liczba rodzin w których była realizowana procedura „NK”

8

5

10

Liczba rodzin w których została zakończona procedura
„NK”

8

5

10

Dane: Posterunek Policji w Dziadkowicach
Zgodnie z danymi ogólnopolskimi, ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety, które stanowią
około 60% wszystkich osób doświadczających przemocy domowej oraz dzieci, które z kolei stanowią około
30% ogólnej liczby osób doświadczających przemocy w rodzinie (dzieci do lat 13 stanowią około 21%, a
nieletni powyżej 13 roku życia około 10% wszystkich osób doświadczających przemocy). Kategorią ofiar
przemocy, o której mówi się nieco rzadziej niż o dzieciach i kobietach, są osoby niepełnosprawne i ludzie starsi.
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Dane dotyczące skali zjawiska przemocy na terenie Gminy Dziadkowice wskazują, że główną grupą osób
doznających przemocy są kobiety, natomiast w zdecydowanej większości przypadków podjęcie działań w
ramach procedury Niebieskiej Karty dotyczy mężczyzn.
Liczba osób, które zostały dotknięte przemocą w rodzinie w Gminie Dziadkowice
- z uwzględnieniem podziału na płeć i wiek

2013

2014

2015

Kobiety

6

4

6

Mężczyźni

1

1

3

Małoletni

0

0

1

Dane: Posterunek Policji w Dziadkowicach
Zgodnie z powyższymi danymi najczęściej ofiarami przemocy są kobiety Obserwuje się w tym zakresie
tendencję wzrostową. Przy czym tabela obrazuje wyłącznie oficjalnie zgłoszone sytuacje występowania
przemocy. Ujawnianie przypadków przemocy w rodzinie jest oznaką poszerzenia wiedzy na temat tego
zjawiska, a każdy zgłoszony przypadek to odpowiedź społeczeństwa na brak przyzwolenia na to zjawisko, to
świadomość, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem.
W anonimowym badaniu ankietowym w 2011 r. większość mieszkańców biorących udział w badaniu (62%)
wskazała, że najczęściej kobieta (żona) jest w rodzinie ofiarą przemocy. Mężczyznę (męża) jako ofiarę
przemocy wskazało jednak aż 14% respondentów, dzieci jako ofiarę domowej przemocy wskazało 9,5%. W tym
samym badaniu 65% respondentów wskazało męża/ojca jako tego członka rodziny, który przemoc stosuje
najczęściej.
Zgodnie z danymi Posterunku Policji w Dziadkowicach, w roku 2015 mężczyźni stanowili 60 % osób
podejrzanych o stosowanie przemocy, spośród wszystkich osób podejrzanych o stosowanie przemocy wszyscy
mężczyźni znajdowali się pod wpływem alkoholu. Dlatego też problemem towarzyszącym stosowaniu
przemocy wobec najbliższych jest problem alkoholowy, w każdym przypadku zwracano się do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przeprowadzenie rozmowy z osobą nadużywającą
alkoholu, w celu zachowania przez nią abstynencji i zachęcania do walki z nałogiem poprzez podjęcie leczenia.
Działalność GKRPA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Gminie Dziadkowice w latach 2013-2015

2013

2014

2015

2

2

5

Liczba osób objętych terapią uzależnień

11

15

21

Liczba wniosków o leczenie przymusowe

4

6

7

Liczba osób dotkniętych przemocą w
z którymi kontaktowali się członkowie GKRPA

rodzinie,

Dane: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W gminie obserwuje się wzrost liczby osób objętych terapią uzależnień. W 2013 r. objęto nią 11 osób, w
kolejnych dwóch latach: 15 i 21 osób, wzrasta przy tym liczba wniosków o leczenie przymusowe. Może to
świadczyć z jednej strony o narastającym problemie alkoholizmu, ale jednocześnie o wzroście świadomości na
temat możliwości i potrzebie rozwiązywania tego problemu.
W roku 2015 w przypadku pięciu osób wystąpiono do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w
Bielsku Podlaskim z wnioskiem o podjęcie leczenia odwykowego przymusowego. W każdym przypadku
przeprowadzono rozmowy
z osobami podejrzanymi o nadużywanie alkoholu, co miało na celu
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zmotywowanie ich do zachowania abstynencji i podjęcia leczenie odwykowego ambulatoryjnego
stacjonarnego.

lub

Istotną rolę w diagnozowaniu zjawiska oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie odgrywają
policja, pomoc społeczna, służba zdrowia, oświata. Według danych Posterunku Policji w Dziadkowicach w
2015 roku w gminie odnotowano w dziesięciu przypadkach znęcania się psychicznego i fizycznego nad rodziną.
Ponadto sporządzono i złożono wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego dla osób
uzależnionych. We wszystkich przypadkach wszczęto procedurę prowadzenia Niebieskiej Karty.
Według danych Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy
Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim, spośród dozorów prowadzonych na terenie gminy Dziadkowice na
koniec 2015 roku, nie było wykonywanych wobec osób skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy.
W latach 2013-2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach nie udzielał pomocy z tytułu
występowania przemocy domowej, udzielał natomiast pomocy rodzinom i ich członkom dotkniętym
alkoholizmem, który to problem niejednokrotnie prowadzi do wystąpienia tego pierwszego zjawiska. Liczba
rodzin i osób otrzymujących to wsparcie utrzymuje się na podobnym poziomie, z pewnymi wahaniami.
Osoby i rodziny objęte pomocą społeczną z tytułu alkoholizmu
w Gminie Dziadkowice w latach 2013-2015

2013

2014

2015

Liczba rodzin

4

3

5

Liczba osób w rodzinach

10

6

9

Dane: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach
Od 2011 roku przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziadkowicach działa
Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W przypadku wdrożenia w rodzinie procedury
Niebieskiej Karty każdorazowo Zespół podejmuje szereg działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa
osobom doznającym przemocy oraz pomocy, w celu wyjścia z trudnej sytuacji.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Dziadkowice wchodzą przedstawiciele:
·Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
·Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
·policji;
·oświaty;
·ochrony zdrowia;
·organizacji pozarządowych
·kuratorzy sądowi

Id: 18FF79C1-FC97-43E1-ACCE-31424D029968. Podpisany

Strona 6

II. ZADANIA SŁUŻB W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Gmina
Do zadań gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar;
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) zapewnienie sprawnego działania zespołów interdyscyplinarnych.
Pomoc społeczna
Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) jest umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać,
a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w
przypadku przemocy w rodzinie.
Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym pomocy zajmują się pracownicy socjalni.
W ramach swoich kompetencji i zadań, pomoc społeczna:
1) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
2) udzielakompleksowychinformacjiomożliwościachuzyskaniapomocy,
w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i
podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, formach
pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,
możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
3) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
4) zapewnia osobie , co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od
potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym
ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
5) prowadzi rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat
konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub
terapii i udziale w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
6) wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty”.
Służba zdrowia
Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej
zalicza się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi, ponieważ bardzo często towarzyszą
mu poważne uszkodzenia zdrowia somatycznego oraz zdrowia psychicznego. Pomoc ofiarom przemocy
domowej powinna, oprócz udzielenia pierwszej pomocy, obejmować następujące zadania:
1) umiejętność przeprowadzenia spokojnej rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwości
jej występowania,
1) poinformowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie o istniejących
możliwościach skorzystania z pomocy,
2) wystawienie na prośbę poszkodowanego bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju
uszkodzeń ciała, powstałych wskutek przemocy,
3) poinformowanie o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,
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4) powiadomienie organów ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa stwierdzonego podczas
badania lekarskiego (podejrzenia wykorzystywania seksualnego, ciężkie obrażenia ciała).
Przedstawiciel ochrony zdrowia uczestniczy w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup
roboczych współpracujących z Zespołem Interdyscyplinarnym, jak również zobowiązany jest do
wszczęcia procedury Niebieskiej Karty.
Policja
Do podstawowych zadań Policji należy między innymi ochrona życia i zdrowia ludzi. Działania
chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez funkcjonariusza Policji zgodnie z
obowiązującym prawem to:
1) udzielanie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemoca w rodzinie, niezbędnej pomocy,
w tym udzielenia pierwszej pomocy,
2) funkcjonariusz organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby,
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
3) podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co
do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem w stosunku do
osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i
zatrzymania,
4) przeprowadza z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w
szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub
inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan
psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,
do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego,
5) przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w
niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa,
6) podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w
szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez Zespół
Interdyscyplinarny lub grupę roboczą,
7) wszczyna procedurę Niebieskiej Karty,
8) funkcjonariusz Policji uczestniczy w spotkaniach Zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych
współpracujących z Zespołem Interdyscyplinarnym.
Oświata
Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje szkoły do wspomagania wychowawczej roli rodziny oraz
zapewnienia opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Rola szkoły w systemie ochrony
dziecka jest znacząca. Nauczyciele mają możliwość regularnego obserwowania funkcjonowania dziecka
oraz zmian w jego zachowaniu. Pedagog i psycholog szkolny ma możliwość zdiagnozowania sytuacji
szkolnej i rodzinnej dziecka. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 roku
życia jest ofiarą przemocy lub przestępstwa nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1) przeprowadza rozmowę z osobą doznającą przemocy, w warunkach gwarantujących jej bezpieczeństwo,
swobodę wypowiedzi i poszanowania godności,
2) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
3) udziela kompleksowych informacji o możliwościach udzielenia pomocy, psychologicznej, prawnej, socjalnej i
pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz
osób dotkniętych przemocą w rodzinie, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę
sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
4) organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
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5) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o
możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o
formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na
rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
6) wszczyna procedurę Niebieskiej Karty.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W sytuacji gdy aktom przemocy towarzyszy spożywanie alkoholu GKRPA podejmuje następujące
działania:
1) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
2) prowadzi rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na temat
konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub
terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie,
3) wszczyna procedurę Niebieskiej Karty.
Przedstawiciele GKRPA są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych
współpracujących z Zespołem Interdyscyplinarnym.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grupy robocze
Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w
ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i
koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:
1) diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie
temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie,
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku
lokalnym,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
Do zadań grupy roboczej należy, w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem
przemocy,
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych
działań.
W
razie
bezpośredniego
zagrożenia
życia
lub
zdrowia
dziecka
w
związku
z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe wspólnie
z funkcjonariuszem Policji, a także lekarzem lub ratownikiem medycznym lub pielęgniarką ma prawo
podjąć decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej nie zamieszkującej wspólnie
osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego o tym fakcie, nie
później jednak niż w ciągu 24 godzin
W przypadku wystąpienia w rodzinie znamion przemocy domowej, po wypełnieniu formularza
Niebieska Karta - A przez przedstawicieli jednego z powyższych podmiotów, Przewodniczący ZI
powołuje w sprawie danej rodziny Grupę Roboczą, w której skład wchodzą również kuratorzy sądowi,
oraz przedstawiciele innych podmiotów będący specjalistami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.

Id: 18FF79C1-FC97-43E1-ACCE-31424D029968. Podpisany

Strona 9

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

grup

roboczych

wykonują

zadania

III. ADRESACI PROGRAMU
Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Dziadkowice, a w szczególności do:
1) rodzin i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy;
2) rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy;
3) świadków przemocy;
4) osób stosujących przemoc;
5) realizatorów Programu;
6) przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy;
7) społeczności lokalnej.
IV. CEL GŁÓWNY PROGRAMU, OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁAŃ
Cel główny:
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Dziadkowice, zwiększenie
skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, zwiększenie
pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Dla osiągniecie celu głównego przyjmuje się następujące ogólne kierunki działań:
1) diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie gminy Dziadkowice,
2) podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie,
3) budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy,
4) upowszechnianie informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym
przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie,
5) udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
6) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie
7) podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „Niebieska Karta”
V. CELE OPERACYJNE, DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
Cel operacyjny 1 :
Wsparcie rodzin, w których stosowana jest przemoc.
Działania w ramach celu operacyjnego 1:
·Udzielanie przez GOPS pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom dotkniętym przemocą.
·Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc.
·Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w
szczególności poprzez podejmowanie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i
wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
·Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i prawnej dla rodzin dotkniętych przemocą.
·Udzielanie informacji na temat praw osób będącymi ofiarami przemocy.
·Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wparcia.
·Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich i kierowanie do udziału w
programach korekcyjno-edukacyjnych.
Cel operacyjny 2:
Podniesienie świadomości mieszkańców gminy w zakresie przemocy w rodzinie.
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Działania w ramach celu operacyjnego 2.:
·Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie, m.in. poprzez organizowanie
prelekcji i pogadanek oraz upowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych, w tym o instytucjach
udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie.
·Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki agresji i przemocy, m.in. poprzez organizowanie zajęć
w ramach szkolnego programu profilaktyki, np. z udziałem przedstawicieli Policji i specjalistów.
·Organizowanie dla nauczycieli szkoleń i warsztatów dotyczących przemocy w środowisku szkolnym i
rodzinnym.
·Obalanie mitów na temat przemocy.
·Współuczestnictwo w programach i kampaniach społecznych poświęconych przemocy w rodzinie i jej
skutkom.
Cel operacyjny 3:
Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
Działania w ramach celu operacyjnego 3:
·Monitorowanie przemocy w rodzinie w gminie i włączanie w tę działalność społeczności lokalnej.
·Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, także o zasięgu ponadgminnym,
działającymi na rzecz dotkniętych przemocą w rodzinie.
·Zintegrowanie działań w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie poprzez stałą
współpracę placówek oświatowo-wychowawczych, jednostek pomocy społecznej i służby zdrowia, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia
dziennego, ośrodków wsparcia, Policji, sądu rejonowego, kuratorów sądowych, prokuratury rejonowej,
organizacji pozarządowych i kościoła.
VI. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU
W wyniku realizacji Programu, planowane jest osiągnięcie następujących efektów:
·udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
·usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą;
·zmniejszenie liczby przypadków przemocy w rodzinie;
·zmiana postaw mieszkańców gminy wobec zjawiska przemocy w rodzinie;
·wzrost zaangażowania lokalnej społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy;
·uwrażliwienie lokalnej społeczności na problem przemocy w rodzinie.
VII. ZASOBY GMINY DZIADKOWICE W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU
Do zasobów umożliwiających przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w gminie należą wszystkie grupy,
instytucje i organizacje funkcjonujące na jej terenie lub obejmujące zasięgiem działania jej mieszkańców,
które prowadzą działalność na rzecz ofiar i sprawców tego zjawiska.
Do zasobów Gminy Dziadkowice w tym zakresie należy zaliczyć.
1) Zasoby ludzkie – porady specjalistów działających w sferze przemocy w rodzinie;
2) Zasoby instytucjonalne – instytucje oraz organizacje zajmujące się problemem przemocy w rodzinie oraz
pełniące funkcję wspierającą, w tym:
·Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach
·Posterunek Policji w Dziadkowicach,
·Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Siemiatyczach,
·Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
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·Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
·placówki oświatowo-wychowawcze: Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Publiczne
Gimnazjum im. Jana Pawła II,
·Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
·organizacje pozarządowe,
·kuratorzy sądowi.
VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
Realizacja Programu finansowana będzie ze środków budżetu Gminy Dziadkowice oraz ze środków
pochodzących z dotacji i środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
IX. MONITOROWANIE
Monitorowanie realizacji Programu będzie prowadzone na bieżąco poprzez stałą współpracę osób
będących w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Monitoring
będzie polegał na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych działań.
Zebrane dane pozwolą zidentyfikować i rozwiązać istniejące problemy oraz stwierdzić, czy wyznaczone
działania przynoszą zakładane zmiany.
Do oceny stopnia wdrożenia działań zostaną wykorzystane następujące wskaźniki monitoringowe:
·liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie,
·liczba rodzin objętych pracą socjalną,
·liczba rodzin objętych poradnictwem oraz liczba porad,
·liczba przeprowadzonych interwencji,
·liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności edukacyjnej, informacyjnej i szkoleniowej,
·liczba rodzin objętych pomocą terapeutyczną i prawną,
·liczba osób przebywających w ośrodkach wsparcia,
·liczba osób skierowanych do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych,
·liczba programów i kampanii społecznych, w których brano udział,
·liczba osób objętych oddziaływaniem Zespołu Interdyscyplinarnego,
·liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę,
·liczba wspólnych przedsięwzięć podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Coroczne sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie składane
Wójtowi Gminy do końca marca roku następnego.
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