UCHWAŁA NR XXI/127/2020
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiślica na lata 2020-2025.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) - Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2020 – 2025, którego treść stanowi załącznik do uchwały.
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gmina w Wiślicy z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Wiślica na lata 2017 – 2020.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały
Nr XXI/127/2020
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 24 stycznia 2020r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIŚLICA
NA LATA 2020– 2025
WSTĘP
Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny,
naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Z badań
dotyczących rodziny, a także obserwacji życia społecznego wiadomo, że ludzie bardzo niechętnie przyznają się do
przemocy wewnątrz rodziny. W Polsce trudno w sposób jednoznaczny określić skalę zjawiska przemocy w rodzinie nie
tylko na poziomie ogólnym, ale również i lokalnym.
Głównym celem Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, a tym samym budowanie skutecznie
działającego systemu uwzględniającego lokalne uwarunkowania i rozmiary zjawiska.
W celu tworzenia warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie zadaniem Programu jest
wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań w zakresie zapewnienia ochrony i udzielenia pomocy osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie, podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w
rodzinie oraz promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy, a także upowszechnianie informacji o
możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w
rodzinie.
Realizacja Programu będzie się odbywała w oparciu o 4 obszary problemowe, tj.:
1) działania w zakresie profilaktyki i edukacji społecznej,
2) działania na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
3) oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie,
4) podniesienie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Najważniejsze informacje na temat przemocy w rodzinie
Przemoc - to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i
dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.
Przemoc:
1) Jest intencjonalna - jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie · i podporządkowanie
ofiary.
2) Utrudnia samoobronę z uwagi na wyraźną asymetrię sił - w relacji jedna ze stron ma
przewagę nad drugą.
Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.
3)
Narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary
(np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.)
4)
Powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.
Rodzaje przemocy:
- przemoc fizyczna to używanie fizycznej siły w celu wymuszenia określonego postępowania np.:uderzenie, ciągnięcie
za włosy, kopanie, uderzanie jakimś przedmiotem, pchnięcie nożem itp.,
- przemoc seksualna to kontakt seksualny bez zgody; wykorzystywanie seksualne lub kontakty wymuszone siłą, w tym
pieszczoty, stosunek seksualny, dotykanie narządów płciowych itp.,
- przemoc psychiczna koncentruje się na uzyskaniu psychologicznej dominacji nad ofiarą
np.: krytykowanie, poniżanie, obmawianie, obrażanie, wmawianie choroby psychicznej i inne działania mające na celu
podważenie poczucia własnej wartości,
- przemoc ekonomiczna to działania zmierzające do całkowitej finansowej zależności ofiary od sprawcy, bezprawne
finansowe wykorzystanie lub kontrolowanie środków niezbędnych do utrzymania ekonomicznej niezależności ofiary;
uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej lub wymuszenie pracy nieodpłatnej, ograniczenie dostępu do wspólnych
zasobów itp.
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Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest wyzwaniem dla każdego, kto z racji wykonywanej profesji, pełnionej
funkcji czy osobistego bądź zawodowego zaangażowania podejmuje trud przeciwstawienia się ogromowi krzywd,
jakich doświadcza wiele rodzin w swoich domach. Podejmowanie działań w takich sytuacjach wymaga wiedzy i
profesjonalnych umiejętności, tak aby skutecznie powstrzymywać sprawców przemocy i nie przyczyniać się do
pogarszania sytuacji ofiar.
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które - choć odwieczne - dopiero od kilkunastu lat istnieje
w świadomości społecznej w naszym kraju i jest przedmiotem świadomych, skoordynowanych działań zaradczych.
Aby przerwać zmowę milczenia wokół pojedynczej ofiary i zmienić jej sytuację, oczywiście nie wystarczy wiedzieć, że
w Polsce występuje przemoc w rodzinie i że jest ona przestępstwem.
Nie wystarczy nawet motywacja do pomagania. Potrzebne są konkretne umiejętności - stąd pytanie o metody
skutecznych oddziaływań. Ale to jeszcze nie wszystko - istotną rolę odgrywają emocje i przekonania osób
pomagających.
Aby osiągnąć zamierzony cel, niezbędne jest podejmowanie działań przez reprezentantów wielu służb, a co ważniejsze,
muszą oni działać razem. W ten sposób mogą zyskać większą skuteczność, wspierać się nawzajem, unikać zarówno
wypalenia z powodu nieskuteczności wysiłków, jak i powielania tych samych działań oraz podejmowania sprzecznych
kroków. Warto, żeby przedstawiciele różnych służb zajmujący się przemocą domową znali się i mieli ze sobą dobry
kontakt.

I
PODSTAWY PRAWNE
Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest:
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. Rozdział drugi pt. "Wolność, Prawa i Obowiązki
Człowieka i Obywatela" reguluje zasady zapewniające każdemu nietykalność osobistą i cielesną oraz stawia na ich
straży władze publiczne przyznając obywatelowi prawo żądania od organów władz publicznych szczególnej ochrony
przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją.
2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Według polskich regulacji prawnych przemoc jest przestępstwem. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie
zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną z art. 207 Kodeksu Karnego, które jest ścigane z urzędu.
Zgodnie z art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podejmowanie interwencji w środowisku wobec
rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty". Procedura nie wymaga zgody
osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli: pomocy
społecznej, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z
uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności
służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia
dokonanego przez członka rodziny bądź też przez osoby będącą świadkami przemocy w rodzinie.
Wszystkie instytucje i państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o
popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu są zobowiązane niezwłocznie poinformować o tym prokuraturę lub
policję. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karną.

II
ZADANIA SŁUŻB W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
1. Pomoc Społeczna
Celem działań pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,
które same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie tych sytuacji. Pomoc jest udzielana między innym w
przypadku przemocy w rodzinie.
Pracownicy socjalni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy realizują pracę socjalną z rodzinami
dotkniętymi przemocą.
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Praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą realizowana jest poprzez działania pracownika socjalnego, mające na celu
wsparcie osoby doświadczającej przemocy w rodzinie przez przeprowadzenie rozmów wzmacniających, motywowanie
do korzystania z pomocy innych specjalistów.
W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik socjalny:
1) Diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istniej podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
2) Udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej,
socjalnej, pedagogicznej oraz wparcia, w tym o instytucjach świadczących specjalistyczną pomoc osobom
potrzebującym pomocy.
3) Zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest
w razie konieczności, schronienie w całodobowej placówce świadczącą pomoc.

dotknięta

przemocą

w

rodzinie,

4) Prowadzi rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie, informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii, motywuje do uczestnictwa w grupie
korekcyjno – edukacyjnej.

5) Wszczyna procedurę "Niebieskiej Karty" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie
procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzoru formularzy "Niebieska Karta".
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą
w rodzinie pracownik socjalny wykonuje obowiązki służbowe wspólnie z Policją, lekarzem, ratownikiem medycznym,
lub pielęgniarką. W wyniku swoich obowiązków ma prawo podjąć decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i
umieszczenia go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej
placówce opiekuńczo-wychowawczej. Niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godz. powiadomić sąd opiekuńczy o tym fakcie.
2. Policja
W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonariusze Policji realizują procedurę "Niebieskie Karty",
podejmują działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w
rodzinie oraz wszczynają przedmiotową procedurę i podejmują przewidziane prawem czynności wobec osób
podejrzewanych o stosowanie przemocy.
W związku z prowadzoną procedurą "Niebieskie Karty" funkcjonariusze policji biorą udział
w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w zależności od potrzeb określonych przez te grupy.
Podejmują działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, a w szczególności
monitorują stan bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą, dokonują systematycznych wizyt sprawdzających w
miejscach ich zamieszkania.
Wszczyna procedurę "Niebieskie Karty" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie
procedury "Niebieskie Karty" oraz wzoru formularzy "Niebieska Karta".
3. Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W sytuacji gdy aktom przemocy towarzyszy spożywanie alkoholu MGKRPA podejmuje działania
w zakresie przeciwdziałania zjawiskom przemocy na podstawie art. 41 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. udziela członkom rodzin z problemem alkoholowym pomocy
psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, a w szczególności ochrony przed przemocą. Prowadzi rozmowy z osobami,
wobec
których
istniej
podejrzenie,
że
stosują
przemoc
i nadużywają alkoholu na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o
możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych.
Wszczyna procedurę "Niebieskie Karty" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie
procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzoru formularzy "Niebieska Karta".
4. Oświata
W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 roku życia jest ofiarą przemocy domowej lub
przestępstwa, podejmowane są następujące kroki: dokonuje się diagnozy sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, udziela kompleksowej informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu
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.
Wszczyna procedurę "Niebieskie Karty" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie
procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzoru formularzy "Niebieska Karta".
5. Służba zdrowia
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Przemocy domowej często towarzyszy uszkodzenie zdrowia somatycznego i zdrowia psychicznego. W związku z tym
przedstawiciele służby zdrowia informują osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w
rodzinie o istniejących możliwościach skorzystania z pomocy. Na prośbę poszkodowanego wystawiają bezpłatne
zaświadczenia
lekarskie
o
ustaleniu
przyczyn
i rodzaju uszkodzeń
ciała powstałych
wskutek użycia
siły.
Powiadamiają organy ścigania
w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa stwierdzonego podczas badania lekarskiego.
Wszczynają procedurę "Niebieskie Karty" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie
procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzoru formularzy "Niebieska Karta".
6. Zespół Interdyscyplinarny (grupy robocze)
Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji,
oświaty, ochrony zdrowia, Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz specjalistów w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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 udzielania pomocy w środowisku lokalnym i
poza nim,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
Do zadań grupy roboczej należy:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
2) monitorowanie sytuacji rodziny, 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.

III
DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIŚLICA

Przemoc w rodzinie jest problemem, o którym trudno się rozmawia jak również bada. Pomimo podnoszenia
świadomości społeczeństwa na temat zjawiska przemocy domowej nadal temat jest skrywany w czterech ścianach
domu.
Diagnoza zjawiska przemocy domowej w rodzinie w Gminie Wiślica została przeprowadzona
w oparciu o dane statystyczne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy oraz Zespołu
Interdyscyplinarnego w Wiślicy, Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiślicy,
Posterunku Policji w Solcu – Zdroju.
Duży wpływ na stosowanie przemocy w rodzinie ma nadużywanie alkoholu. Wielu sprawców przemocy w rodzinie w
chwili popełnienia czynu jest pod wpływem alkoholu. Alkohol powoduje osłabienie kontroli nad zachowaniem i w
znacznym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem na trudności i niepowodzenia życiowe.

Tabela nr 1
Liczba interwencji domowych na terenie Gminy Wiślica w latach 2016 - 2018.
Rok

2016

2017

2018

Ogółem przeprowadzonych interwencji domowych

68

65

58

w tym dotyczących przemocy w rodzinie

13

15

10

Ogółem pokrzywdzonych

17

18

18

w tym:

13

15

14
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- kobiet
- mężczyzn

0

0

0

- dzieci

4

3

4

Ogółem nietrzeźwych sprawców przemocy

9

10

9

Ilość osób doprowadzonych do PDOZ KPP Busko - Zdrój

3

8

7

Źródło: Posterunek Policji w Solcu - Zdroju

Tabela nr 2
Liczba osób względem, których podejmowano czynności zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego w latach
2016 – 2018.
Rok

2016

2017

2018

Ilość prowadzonych spraw

20

20

18

Ilość spraw skierowanych na drogę sądowa

3

8

9

Ilość osób skierowanych do Punktu konsultacyjnego ds Uzależnień i
Przemocy

8

8

3

Źródło: Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiślicy

Tabela nr 3
Liczba założonych „Niebieskich Kart” w Gminie Wiślica w latach: 2016 – 2018.
Instytucja zakładająca NK

2016

2017

2018

Policja

11

15

15

MGOPS

1

3

2

Oświata

0

0

0

Służba zdrowia

0

0

1

MGKRPA

0

0

0

Razem:

12

18

18

Źródło: Zespół Interdyscyplinarny.
W 2018 r. ankietowo dokonano badania mieszkańców miasta i gminy Wiślica w celu zdiagnozowania świadomości
mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy domowej.
Na potrzeby przeprowadzenia badania anonimowo na pytania ankietowe udzieliło odpowiedzi 100 rodziców dzieci w
szkołach z terenu gminy Wiślica.
Pytania dotyczyły ogólnego pojęcia zjawiska pomocy , przyczyn przemocy, możliwości pomocy osoba doznającym
przemocy oraz pojęcia zespołu interdyscyplinarnego
Przebadana populacja stanowiła 2,11 % osób dorosłych zamieszkujących gminę Wiślica.
Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że respondenci znają pojęcie przemocy domowej. Za najczęstszą
formę przemocy uważali bicie, kopanie (przemoc fizyczna) oraz nękanie, dręczenie psychiczne (przemoc psychiczna).
Znacznie rzadziej za formę przemocy podawali niełożenie na utrzymanie rodziny (przemoc ekonomiczna), a
nieznacznie zmuszanie do stosunku płciowego (przemoc seksualna). W minimalnym stopniu pojęcie przemocy nie było
znane przez osoby poddane badaniu ankietowemu.
Ponad 30 % osób badanych znało przypadki przemocy domowej i spotkało się z przemocą fizyczną i psychiczną, w
mniejszym stopniu z przemocą ekonomiczną i seksualną. Za osobę doznającą przemocy domowej najczęściej uważano
kobiety, a za osoby stosujące przemoc mężczyzn. Nadużywanie alkoholu w znacznym stopniu było przyczyną
przemocy. Jako inne przyczyny wymieniano zazdrość, chorobę psychiczną i problemy finansowe.
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Badani uznali, że w przypadku doznawania przemocy najczęściej mogą liczyć na pomoc Policji oraz Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Mieszkańcy gminy Wiślica w przypadku przejawu przemocy domowej przede wszystkim powiadomiliby Policję. W
mniejszej części poinformowaliby Ośrodek Pomocy Społecznej lub nie zareagowaliby na przemoc nie chcąc się
mieszać w sprawy rodzinne.
Większa część respondentów słyszała o Zespole Interdyscyplinarnym ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i mieli
świadomość możliwości skorzystania z pomocy na terenie gminy Wiślica.
Podczas analizy badań ankietowych należy zwrócić uwagę na fakt, że osoby poddane badaniu znają przypadki
przemocy domowej i wiedzą gdzie zwrócić się o pomoc.
Pomimo dużej świadomości mieszkańców na temat przemocy domowej nadal należy w środowisku rozpowszechniać
informacje na temat przemocy domowej, pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy ze szczególnym naciskiem
na reagowanie na przemoc domową w swoim miejscu zamieszkania.
IV
CELE PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Cel Główny:
Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie
Gminy Wiślica.

Cel główny będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe:
1) systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
2) podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w rodzinie,
3) zapewnienie wsparcia osobom oraz rodzinom dotkniętym przemocą domową,
4) zapobiegnie stosowaniu przemocy,
5) podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

Cele szczegółowe programu
Cel 1.
Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Wiślica
Lp.

Zadania

Działania

Realizatorzy

Wskaźniki

1.

Zbieranie i
analiza danych
dotyczących
występowania
aktów przemocy
w rodzinie

1. Analiza wniosków
składanych do MGKRPA o
wszczęcie postępowania w
sprawie zastosowania
obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu pod
kątem zależności między
nadużywaniem alkoholu, a
stosowaniem przemocy

* MGKRPA,

Liczba złożonych
wniosków do
MGKRPA
Liczba opracowanych
diagnoz

* MGOPS,
* Zespół
Interdyscyplinarny

Termin
realizacji

2020-2025
każdego roku

2. Sporządzanie statystyk
określających wielkość
zjawiska przemocy i ich
aktualizacja.
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Cel 2.
Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w rodzinie.
Lp.

Zadania

Działania

Realizatorzy

Wskaźniki

Termin
realizacji

1.

Edukacja
społeczeństwa
w zakresie
problematyki
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie.

1.Realizacja spotkań
nastawionych na rozwój
umiejętności
wychowawczych rodziców.

* MGOPS,

Liczba
zrealizowanych
szkoleń.

2020-2025

* Zespół
Interdyscyplinarny,

2. Organizowanie spotkań
* MGKRPA,
mających na celu zwrócenie
uwagi dzieci i młodzieży na
* Posterunek Policji,
problem przemocy domowej.
* placówki oświaty,
3. Prowadzenie zajęć
edukacyjnych w szkołach i
* inne jednostki
świetlicach wiejskich w
działające na rzecz
zakresie radzenia sobie ze
stresem, agresją, konfliktem. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Działania
ciągłe

Liczba osób
uczestnicząca w
szkoleniach.
Liczba materiałów
informacyjnych.

4. Wspieranie aktywnych
form spędzania czasu
wolnego przez dzieci i
młodzież, promujące
zachowanie bez przemocy:
- organizowanie festynów
rodzinnych, imprez
sportowych, pikników
rodzinnych.
2.

Podnoszenie
świadomości
społecznej na
problemy
przemocy w
rodzinie.

1.Prowadzenie lokalnej
kampanii społecznej poprzez
rozpowszechnianie
materiałów informacyjnych o
przemocy w rodzinie i
możliwościach uzyskania
pomocy.

* MGOPS,
* Zespół
Interdyscyplinarny
* MGKRPA,
* Posterunek Policji,
*placówki oświaty,

Liczba instytucji
2020-2025
prowadzących zajęcia
wychowawczo Działania
profilaktyczne z
ciągłe
dziećmi i młodzieżą.
Liczba festynów,
pikników, imprez
sportowych.
Liczba artykułów
w prasie lokalnej i w
internecie.
Liczba
rozprowadzonych
broszurek, ulotek,
plakatów.

Cel 3.
Zapewnienie wsparcia osobom oraz rodzinom dotkniętym przemocą domową.
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Lp Zadania

Działania

Realizatorzy

Wskaźniki

Termin
realizacji

1.

1. Podejmowanie
procedury"Niebieskiej
Karty" i opracowanie
planu pomocy rodzinie.

* MGOPS,

Liczba założonych
„Niebieskich Kart”.

2020-2025

Wspieranie osób
doświadczających
przemocy w rodzinie
w przezwyciężaniu
sytuacji kryzysowej.

2. Monitorowanie rodzin
dotkniętych przemocą w
rodzinie w celu
zwiększenia poczucia
bezpieczeństwa.
3.Działalność
interwencyjna w ramach
punktu informacji i
wsparcia dla osób
dotkniętych przemocą w
rodzinie.

* Zespół
Interdyscyplinarny,
* MGKRPA,
* Posterunek Policji,

Działania
ciągłe
Liczba osób
korzystających z
proponowanych form
pomocy.

* PCPR w Busku Zdroju

4. Pomoc socjalna dla
osób doświadczających
przemocy
w rodzinie.
Prowadzenie poradnictwa
specjalistycznego dla
osób doświadczających
przemocy
(psychologicznego,
prawnego)
5. Pomoc asystenta
rodziny dla rodzin
przeżywających trudności
w opiece i wychowaniu
dziecka

2.

Zapewnienie
schronienia osobom
oraz rodzinom
dotkniętym przemocą
w rodzinie.

1. Zapewnienie osobom
dotkniętym przemocą
miejsc w Hostelu.
2. Współpraca z
ośrodkiem interwencji
kryzysowej w PCPR w
Busku - Zdroju
3. Pomoc finansowa dla
osób i rodzin
poszkodowanych w
wyniku przemocy
domowej.

Liczba rodzin
objętych wsparciem
asystenta

* MGOPS,

Liczba osób
korzystających z
pomocy Hostelu

2020-2025
Działania
ciągłe

* Zespół
Interdyscyplinarny,
* UG,
* PCPR w Busku Zdroju,

Liczba osób, które
otrzymały pomoc
finansową.

Cel 4.
Zapobiegnie stosowaniu przemocy.
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Lp Zadania

Działania

Realizatorzy

Wskaźniki

Termin realizacji

1.

1.Kierowanie osób z
problemem uzależnienia
stosujących przemoc do
specjalistycznych ośrodków
zajmujących się terapią w
tym zakresie.

* Zespół
Interdyscyplinarny,

Liczba osób
korzystających z
proponowanych
form pomocy.

2020-2025

Liczba orzeczeń
dotyczących
nakazania
opuszczenia
lokalu
mieszkalnego.

2020-2025

Praca z osobami
stosującymi
przemoc w
rodzinie.

* MGOPS,
* Posterunek Policji,
*MGKRPA

2.

Zapobieganie
kontaktowaniu
się sprawców
przemocy w
rodzinie z
osobami
pokrzywdzonymi.

1. Stosowanie
* Zespół
szczegółowych zaleceń w
Interdyscyplinarny,
toku prowadzenia procedury
"Niebieskie Karty".
* MGOPS,
2. Współpraca z Policją,
Sądem Rodzinnym i
Prokuraturą w celu
izolowania osób stosujących
przemoc od
pokrzywdzonych.

* inne jednostki
działające na rzecz
Liczba orzeczeń
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. w zakresie władzy
rodzicielskiej z
uwagi na
stosowanie
przemocy w
rodzinie. Liczba
osób stosującej
przemoc.

Cel 5.
Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Lp Zadania

Działania

Realizatorzy

Wskaźniki

1.

1.Zapewnienie możliwości
udziału w różnych formach
doskonalenia zawodowego,
których celem jest
podnoszenie kwalifikacji
oraz doskonalenie
umiejętności osób
pracujących bezpośrednio z
osobami stosującymi
przemoc, jak i osobami
doświadczającymi
przemocy w rodzinie,
nauczycieli, pedagogów

* MGOPS,

Liczba osób
2020-2025
uczestniczących w
szkoleniach

Doskonalenie grup
zawodowych
zaangażowanych w
problematykę
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie.
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Termin realizacji

* MGKRPA,
* inne jednostki
działające na rzecz
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
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IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Adresaci Programu:
Program skierowany jest do:
1) ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie,
2) osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
3) osób stosujących przemoc w rodzinie,
4) świadków przemocy w rodzinie,
5) służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Zakładane rezultaty:
1) podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
2) zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą,
3) zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym przemocy,
4) podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji zajmujących się zadaniami z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
5) podniesienie jakości działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
6) podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się świadczeniem usług na rzecz osób i rodzin zagrożonych i dotkniętych
przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie.

Finansowanie programu:
Zakłada się, że niniejszy program będzie finansowany w różnych formach, z wykorzystaniem wielu źródeł
finansowania, dlatego zakres realizacji działań programowych w poszczególnych latach uzależnia się od środków
finansowych MGOPS w Wiślicy, MGKRPA oraz innych źródeł.
Monitoring i ewaluacja programu:
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiślica
podlegał będzie procesowi monitoringu i ewaluacji w formie sprawozdań, będą one dotyczyły realizacji programu za
rok poprzedni.
Monitorowanie programu będzie prowadzone przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy na
podstawie informacji uzyskanych od realizatorów programu.
Monitorowanie pozwoli na ocenę m. in.:
1) poziomu realizacji zadań,
2) form udzielanej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,
3) instytucji podejmujących działania na rzecz rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy,
4) różnych form działań skierowanych ogólnie do społeczności lokalnej.
Nadzór
nad
realizacją
programu
sprawuje
Burmistrz
Miasta
i
Gminy
Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wiślica.

Czas realizacji programu:
Program realizowany będzie w latach 2020 – 2025.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/127/2020
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 24.01.2020r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2020-2025
Zgodnie z art. 6 ust 2, pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.
do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie m. in. poprzez opracowanie i realizacje gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
W celu skutecznego przeciwdziałania pogłębianiu się kryzysów i narastaniu problemów w
rodzinach niezbędne jest utworzenie profesjonalnego systemu poradnictwa do zapewnienia
skutecznego rozwiązywania problemów rodzin i ich kryzysów. Dlatego też, koniecznym jest
opracowanie i realizacja lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Zadania takie nakłada na organy administracji rządowej i samorządowej ustawa o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
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