
Uchwała Nr 38/vll /2011
RADY GMINY W RoŹWlENIcY

z dnia 3l marca 2011roku

w sprawiei Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie

Gminy Roźwienica na lata 2011 - 2015'

Na podstawie arŁ 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorŻądzie gminnym (Dz. U. z 2077r' Nf 742 poz. 1591 z póź' Żm.J oraz arŁ 6 usL2
płt 1 ustał\,y z dnia 29 lipca 2oo5r. o przeciwdziałaniu przemocy W lodzinie (Dz. U.
z 2005r' Nr 180, poz '7493 z póź' zm.)

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala, co następuie:

s1.

Uchwala się Gminny Plo8ram PrzeciwdŻiałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony
ofiar Przemory w Rodzinie na terenie Gminy Roźwienica na ]ata 2011-2015 w
brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały'

s2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RoźWienica.

s3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZaIącznik Nr 1

do UchwaĘ Rady Gminy Nr 38/VII /201l
z dnia 31 marca 2011r.

PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMoCY

W RODZINIE ORAZ OCHROI{Y OFIAR
PRZEMOCYW RODZINIE

DLA GMINNEGo oŚRoDKA PoMoCY
SPoŁECZNEJ w RoZWIENICY

NA LATA 2011-2015

aoźwie|ritą 2011
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PODSTAWA PRAWNA

1. K-rajowy PIogIam PrzecirvdŻiałania Pżemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą

Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 wżeśnia 2006 r
2' Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o prz eciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. z 2005 r Nr 180 poz' 1493 z późn. nn.)

3' Ustawa z dnia 26 pździemika 1982 roku o \łychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi ('t. Dz.U. z2002 r.Nr 147 poz. I23I zpó^. zm.)

4. Ustawa z dnia 12.03'2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U' z 2009 r' Nr 175 poz. |362 z
późn' zm.)

5. Ustawa z drr:a 25 lutego 1964 r - Kodęks rodżnny i opiekńczy
(Dz.U' Nr 9, poz. 59 z pó^. m|)

6. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r' o Policji (Dz.|J. z20o2 r' nr'7,poŻ.58 zpó^. zm)
7. Ustawa z dnia 7 wrŻęśnia 1991r o systemię oświaty (Dz. U' z2004t.Nr 256, poz.2572'

z po^. Żm.)

8. Ustawa z dnia 6 częrwca 1997r - Kodeks kamy (Dz' U. Nr 88 
' 
poz.553' zpóźa. nl)

9. Ustawę z dnia 6 czerwca I99'It. - Kodeks postępowania kamego

@z. U. Nr 89, poz' 555,zpóźn' zm.)

l0. Ustawa z dnia 8 marca 1990r' o samorządzie gminn}'m (Dz. U' z 200It. Nr 142, poz'

l59I' z późn. nt.);

11' stratęgia Rozwiąy'wania Problemów Społecznych Gminy RoŹwienica na lata

2011-201s



I. WPROWADZENIE

Rodzina jest najwazniejszym środowiskięm w życiu człowieka, kształnljąc1m

osobo\łośó, syst€m wańości' poglądy i styl zycia' Ważną ro1ę w prawidłowo fuŃcjonującej

rodzinie ogrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu.

w prŻypadku dezolganizacji Iodzina nię jest w stanie realizować podstąwowych zadań, role

wewnątrzrodzinnę ulegają zaburzeniu, łamane są leguły, a zachowania poszczegóLnych

czło.ków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prarvnymi i moraln1mi oraz

oczekiwaniami społecznymi' Przemoc domowa może być zarówno skutkiem jak i przyczyną

dysfunkcji w rodzinie. Nalezy ją zaklasyfikować do kategońi zachowań negatnmych o dużej

szłodliwości społecznej. Prowadzi do poważnych naluszeń nonn moralnych i prawnych,

tragicznych skutków psychologicznych, a w skajnych prz}?adkach do poważnych okaleczeń

czy zabójstw

Przemocą w rodzinie okeślarre jest ,'kazdolazowe zachowanie skiercwane wobec

osoby bliskiej, któ.ęgo cęIem jest utrzymanie nad nim kontroli i władzy. Przęmoc w rodzinie

to zamieŹone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny

naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie

i szkodl'' Ustawa z dnia 29 ]ipca 2005roku o ptz eciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005r. Nr

l80 poz. 1493 z pozn' zrrr') delrniuje przemoc w rodzinie, jako jednorazowe lub po*arzające

się umyślne działanie lub zarriechanie naruszające pra\ła lub dobra osobiste członków

rodziny, w szczególności narażającę tę osoby na niebezpieczeństwo utraty zdrowia'

naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksua]ną powodujące

szkody na ich zdłowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cieęienia i krzywdy

moralne u osób dotkniętych plzęmoc+

Prognm przeciwdziałania przemocy w rodzińę na lata 201l- 2015 jest Iealizacją

zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 /oku ( Dz' U' z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 Ż późn' zn.)

o przeciwdziałaniu przemocy w rodŻinie, zlodnie z którą do zadan własnych należy

opracowywanie programów ochrony of1al pŹemocy w rodzinie, oraz ramowych progamów

korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Programjest skierowany

nie tylko do różnego lodzaju służb społeczrrych, inst}łucji czy organizacji pozarządowych, ale

także do lokalnej społeczności Grniny Roźwieoica olaz do \łszystkich tych, L1órzy, na co

dzień są świadkami przemocy' doznają przemocy lub teżja stosują. Program ten ma charaktel

profilaktycmy i edrrkacy|ny. Ma on zmienić wiele funkcjonujących w naszej świadomości
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mitów i steręoĘ?ów na temat pŹemocy w lodzinie' Szczególnie tych mitów i stęreotypów,

któIe służą jako argument do stosowalia przemocy lub też do jęj uspmwiedliwiania,

ukrywanią maskowania i bagatelizowania, np ' ,' przemoc w fodzinie to jej prwatna sprawą

i nikt nie powinien się wtrqcąć"; ), pfzemoc zdarŻą się tylko w lodŻinach z mąrginesu

społecznego "; 
''przemoc 

mą miejsce tylko ńedy, gdy sq widoczne ślady na ciele ofiary";

,jeśli hoś jest bity, to znacŻy, że ha to zasłu4ł"' itp'

Celem plogramu jest ograniczenie skali ploblemu i skutków przemocy domowej' CeIe

zawańę w programię odnoszą się do całego systemu zapobiegania i zwalczania przemocy

w rodzinie. Z'akJadając, ze ńniejszy program będzie stanowił wspólny stratęgiczny plan

działan wobec problemu przemocy w rodzinie i będzie realizowany wielopoziomowo przez

wszystkie inst}tucje i organizacje zobligowane do podejmowania dzjałai ta necz

zapobiegania i zwalczaria przemocy w rodzinie' oczekuje się, iż prŻyczyni się do

usprawnienia systęmu przeciwdziałania przemocy, ograniczenia zjawiska przemocy

i towarzyszących mu innych zjawisk patologicznych oraz poprawy kondycj i rodzin.

il. ANALIZA PRoBLEMow sPoŁECZNYcH NA
TERENIE GMINY ROZWIENICA

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie

analizy problemów społecznych w gminie, z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie-

Na dzień 3i.12'2010 r. gmina Roźwienica liczy 6411 mieszkńców'

Ze starystyk policyjnych w}nika, że na telenie Gminy RoŹwienica

) w roku 2009 bylo:

Interwęncji domowych _ 83

Wdrożonych ,,Niebieskich Kań'' 35

Pokrz}'wdzonych kobięt _ 35

Pokzywdzonych małoletnich dzięci w wieku od 13 do 17 lat - 25

Sprawców przemocy w rodzinie osadzonych w izbie zauzyfiań _ 2'7



> w roku 2010 bylo:

- Interwencji domowych - 91

- wdrożonych ,,Niebieskich Kań'' 28

- Pokzywdzonych kobiet - 28

_ Pokzywdzonych małoletnich dzieci w wieku od 13 do 17 lat _ 20

_ Sprawców przemocy w rodzinie osadzonych w izbię Żaft4'mai. _ Ż5

Z danych Komisji do Spraw Rozwiąz5rwania Problemów Alkolrolowych i Uzaleznień

w Roźwienicy wyniką że w okrcsie od 01.01.20l0I. do 3l.12'2010I.

> bylo 22 zgloszeń, 5 osób podjęlo leczenie odwykow€ w tyEl:

_ 3 osoby leczenie zamknięte

_ 2 osoby leczenie dochodzące

_ wobec 17 osób zastosowano i pźeprcwadzono romrowy profilal1yczne

Z danych Gmimego ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy wynika, że na dzień

3I 'IŻ '20I0r. założolo 7 ,,Niębieskch Kart" '

Trudno jest w sposób jednoznacmy określić wielkość zjawiska przemocy na terenie gminy,

w związku z występowaniem przemocy ukryłej, czy\i tocącej się w rodzinie czy w szkole,

ale nieujętęj w statystykach z powodu braku Wiedzy na tematjej '\łystępo\łania.

ilI. WSTĘPNE ZAŁoZENIA SYSTEMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMoCY w RoDZINIE

1. Zalożenia systemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie:

a) Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpięczeństwa i profesjonalnej pomocy'

b) Za plzefioc zĄwszę odpowiedziahy jest sprawca przemocy.

c) Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka.

d) Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej .

e) Zrozumienie rcakcji ofiary.

l) Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocl.

5



2. Zadańa gl!'iny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania w zakresie przeciwdziałania zgodnie z ustawą o przeciwdziałanirr przemocy

w rodzinie są realizowane wez organy administracji rządowej i jednostki samorządrr

ter}tońalnego rla zasadach okeślonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku

o pomocy społecznej i ustawy z dnia 26 pździemika 1982 roku o \łychowaniu w trŻeźvr'ości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do zadań własnych gminy naleł w szczególności:

a) Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

b) Prowadzenie poradnictwa i iltelwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

c) opracowywanie i realizacja pogramów ochlony ofiar przemocy w rodzinie;

d) Zapełłnienie osobom dotkniętym pŹemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

e) Działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych

kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

Ą Tworzeńe zespołów interdyscyplinamych.

3. Budowanie lokalnego systemu prz€ciwdzialania przemocy

Lokalny system przeciwdziałania przęmocy w rodzinie _ zespół inst}tucji w środowisku

lokaln1'rn działających na vecz zapobiegania i zwalczania przemocy, wlaz z ich potencjałem

kadrowym, kompętęncyjnym, wiedzą i umiejętnościami' instumentami pomocy i wsparcia,

procedwami postępowania, zasobami źeczowymi i finansowymi, wzajemnie ze sobą

wspóĘracuj ących w sposób skoordyno\łany.

ElemenĘ lokalnego systemu przeciwdzillania przemocy w rodzinie:

a) zasoby inst}łucjonalne _ inst}tucję i organizacje zajmujące się problemem przemocy

w rodzirie wraz z potencjaJem organizacyjnlm:

b) zasoby ludzkie specjaliści z różnych dziedzin;

c) insrrumenry pomoco*e i sieć rłsparcia:

d) zespół interdyscyplinamy o znaczeniu strategica}m i zadaniowym;

e) diagnoza zja\łiska przęmocy w środowislrr lokalnym - skala problemu, mapa zasobów

i potrzeb;

0 nińejszy Plogram.
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IV. ZASOBY GMINY W ROZWIENICYW ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMoCY w RoDZINIE

1. Zasoby insfytucjonalne Gmitry:

a) Końisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Roźwienicy;

Podejmuje czyrurości zmierzające do otzeczertia o zastosowaniu wobec osoby uzależlionej od

alkoholu obowiązl:u poddania się lecŻeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, mające m'in.

możliwośó wz}'wania spBwców przemocy w rodzinie na rozrnowę interwenc}jną oraz

podejmowanie działaiL zmietz jących do zawiadomienia prokuratury o popełnieniu

pazęstępstwa

b) Gminny ośrodek Pomocy spolecznej w Roźvienicy;

wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecmej i przeciwdziałania pŹemocy

w rodzinie' BezpośIednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się placownicy

socjalni dżałający zgodnie z ustaloną Ąonizacją. W ramach swoich kompetencji i zadń
pomoc społecma rłykonuje działania w szczegóIności polegającę m.in. na: p.zeprowadzaniu

wywiadów środowiskowych umozliwiających diagnozę s}.tuacji rodziny lub osoby; pomocy

w załatwianiu spmw urzędowych i innych waznych spraw bytowych; przyznawaniu

i qpłacaniu zasiłków celowych; pracy socjalnej; prowadzeniu poradnictwa i interwencji

w zakesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; udzielaniu informacji o przysługujących

świadczeniach i formach pomocy, o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku

lokaln1'rn; wskazu.je miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domo\łej: w razie

potrzeby zwraca się do policji o podjęcie działń prewencyjnych wobec sprawcy, zgodrrie

z kompętencjami policji; w przypadku stwięrdzęnia bądź podejrzenia popełnienia

pizestępstwa powiadamia organy ścigania; wspołpraca z inn}'rni insł'tucjami i organizacjami.

c) Posterunek Policji w Pruchniku;

przyjmujący zgłoszenia od ofiar i świadków o stoso\łaniu pŹemocy w rodzinie oraz

podejmujący interwencję w tych sprawach, a także realizujący procedury 
',Niebieskiej 

Karty''.

d) Placówki oświatowe;

- mające bezpośledni kontakt z dziećmi i młodzleżązwlaszczaprzedszkola i szkoły'
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Szkoła obok funkcji edukacyjnej jest zródłem wsparcia dla rodziców w wychowaniu dziecka

miedzy innymi poprzez dosta.czanię \łiedzy dotyczącej PloblęmaĘki wychowania z zakesrr

komunikacji inteĘersonalnej pomiędzy rodzicami i dziećmi, profilaktyki zagrożeń,

racjonalrrego spędzania czasu wolBego, kształtowanie umiejętności wychowawczych poprzez

zajęcia warsztatowe, udzielanie pomocy mate a]nej, takiej jak bezpłatne obiady, bezpłatnę

podlęczniki, sR?endia, wzmacnianie więzi wewnątrzrodzinnych, prowadzenie zajęć

ędukacyjnych z zakesu wychowania do Źycia w rodzinie w gimnazjach, szkołach

ponadgimmzjalnycĘ a także w najstfiszych klasach szkół podstawowych. Pedagog szkolny

organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną ipedagogiczną dla dzieci

i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się

poprzez pomoc *ychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami

(opiekunami pra\łq.rni), pielęgnialką szkolną organami szkoĘ oraz insł.tucjami

pozaszkolnymi. Przeciwdziała skrajnym formom niędostosowania społecznego młodzieży,

udziela informacji dotyczącej uzyskania pomocy specjalistycznej, współplacuje z kuratorami,

prowadzi szeroko rozumianą profilaktykę, organizuje spotkania młodziezy ze specjalistami

itp.

e) Placówki slużby zdrowia;

Lrdzielają pomocy medycznej, a takŹe, w prz}ladku występowania u pacjęnta sygnałów

świadczących o występo\'vaniu przemocy domowej, informują o możliwościach uzyskania

pomocy, wysta\Miają na prośbę osoby pokzywdzonej zaświadczenie lekarskie

o stwierdzonych obTażeniach i podjętym leczeniu, informują ofialy o waruŃach i miejscach

wystawienia obdŃcji.

2. AtraliŻa swoT
Analiza SWoT jest efektywną metoą identyfikacji słabych i silnych stron oraz badarria szans

i zagroŻeń.jakie stoją przed organizacją.

Jest ona opalta na schemacie klasyfikacji dzielącym wszystkie czymiki mające wpł;'w na

bieŻącą i ptryszlą pozycj ę organizacji, na:

- zewnętrzne w stosunku do organizacji i mające charakter uwaruŃowń wewnętrznych,

- wywielające nęgat}nłny łpl1w na organizację i mające vpływ po44ywny.

ze skzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników.
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zew\ętrz^e pozyłwne - szans€' szanse to zjawiska i tendencje w otocŻęliu, L1óre

odpo\łiędnio wykoźystane stają się impulsem rozwoju oraz osłabiają zagroŹenia.

zewnętrzne negatywne - zagrożenia. Zaglożenia to wszystkie czynniki, które są

postzegane, jako bariery dla rozwoju, utrudnienia, doda&owę koszty działania' lstnienię

zaglożei ma destrukcyjny lłpł}.w na rozwój organizacji lub powodzenie inwestycji.

Jednocześnie nie pozwala na pełne wykorzystanie szans i mocnych stron.

wewnętrzne pozytywne _ mocne strony, czyli atuty organizacji. Mocn€ stony, to walory

orgarrizacji, które w poąt}r ny sposób ją \ł}tóżńają.

wownętrzne negaq'vue _ Ślabe strony' słabe strony' to konsekwencja ognniczeń zasobów

i niedostatecznych kwalifi kacji.

Alaliza SWoT, jako mętoda diagnostyczna dokonująca analizy otoczeria zell1rętrznego

i wewnętlznego darrego obszaru problęmowego, zŃladattzy etapy postępowania:

Identyfikację i analizę: silnych i słabych stron;

Identfrkację i analizę: sząns i zagiożeń;

okeślenie strategicznej ry'tuacji w rozwiąz}'waniu problemu społecznego.

Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie w gminie Roźwienica

Doskonalenie zawodowe kadr działających w
obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie'
Goto$ość oraŻ umiejęmość \,tspółptacy instylucji
w Żałresie przeciwdŻiałania prŻemocy w

stosowanie procędury,,Niebieskiej Kafiy'' przez
policję i pomoc społeczną.

włączenie się w kamPanię przeciw przemocy w
rodzinie prŻedstawicieli władz samorządowych'

obo\łiązujące prŻepisy prawa.

Nie\łystfi czająca współpraca insq,tucj i
odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie (słaby prŻepływ informacji' niedopracowane
plocedury, z'iawisko rywalizacji między insltucjami)'
Niedoslatecana wiedŻa prŻedstawicieli inst)lucji
realizujacych zadan:a z za_kJesu prŻeci\\dzialania
przemocy w rodzinie o wzajemnych kompetencjach i
zaplęcz1J.

Brak koordynacji działań w zakęsie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w samorŻądach lokalnych'

Koncenlracja na przemocy pomjedł do.osbmi. a

niedostatecme ŻauwaźEnie prŻemocy wobec dziecka i
jego s),tuacji w rodzinie.

Zb}'t mała ilość programów profilaktycznych z zakesu
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wprowadzenie usta\ły o przeciwdziałaniu
prŻemocy w rodzinie z alnia 29 lipca 2005 roku.

Pr4jęcie Krajollego Programu PrŻeciwdŻidlania
P.zemocy w Rodzinie.

Ustawowy obowiązek tworzenia gminnych
s}slemów przeciwdŻialania prŻemocy w rodŻinje'

obowiąz)'wanje ustawy o wychowaniu w
trzeŹ\'ości i prŻeciwdŻiałaniu alkoholizmowi.

f unlcjonujące o8ólnopolskie Telefon} Zaufania'

Realizowana przez policję i pomoc społeczną
procedura,,Niebieskie Karty",
Zwiększająca się świadomość społeczna
dotycz4ca zjawiska przemocy w rodzinie.

Gotowość do współpracy służb' in$)aucji i
orga'izacj i pozarzĘdowych'

T icme alcje edukacyjno-informacyjne. kampanie

m€dialne w!ływające na wzrost świadomości
społeczeńsnva w zakresie problemu Przemocy
domowej

przeciwdziałania przemocy (oświata, shżba zdrowia).
Niski odsetek zavr'iadomień prokuratury o popełnieniu
przestępstwa w zwiąŻku z przemocą w rodzjnie w
pracach gminnych komisji rozwiąz}.wania problenów
alkoholowych.

N'edostalecŻne u)kor,,y)Lanie przez organy scigania i

Ę miar sprawiedlisości juŻ islniej4cych plzepisów
prawnych (np. zakaz zbliżania się do ofiary' oakaz
opuszczenia lokalu' Żobowiązanie do udziału w
programach korekcyjno-edukacyjnych),

Brak grup wsparcia dla osób doświadczaiących
przemocy,

Biemość świadków P.zemocy w rodzinie.

FuŃcjonowanie w społeczeństwie stęreot'pów na temat

Zjawiska prŻemoc) domo$ej lnp. alceplacjd sltojej
s}łuacji prŻez ofiary przemocy lub to, że ofia]y są

odpowiedzialne za doświadcza&4 przemo:).

wzrost patoloBii społecznych

Negatywne wzorce zachowań społecmych

Bezadność i biemość rodzin w rozwiąłlvaniu
własnych problęmów.

Ploblemy a]koholowe członl(ów rodzin
Ukrywanie przez rodzinę aktów prŻemocy

Poczucie bezkamości u osób stosujących prŻemoc

Brak możliwości zapewnienia właściwej ochrony

ofiarom przemocy (izoLacja ofiar zamiast sprawcy).

Mała (niewystarczająca) \łiedza inlerdysc}plinama nt'

zjawiska przernocy i mała świadomość problemu (wśród

osób i insl)Iucji. kóre posinny redgo\^ać w s}.ruacji

przemoc} w rodŻinie np'I szkolą slużba ldro*ią
środowisko sąsiedzkie i|p.).

Nadal fuŃcjonuiące w społeczeństwię mity,
przekonania i steleołpy na temat przemocy w rodzinie.

Brak jednolitęj metodologii zbierania danych nt'
przemocy w rod7inie. co skutLuje niepełną diagnoz4 i

niewystarczającym rozeaaniem potrzeb'

Niski poziom wiedzy społecznej nt' istniejącego

zapleczz i możiwości korŻysta a z pomocy.
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V. CELE TWORZENIA I ROZWIJANIA
LoKALNEGo SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCYW RODZINIE

I. Cele programu:

Celem programu jest

pżemocy w lodinie:

tworzęnie waruŃów do bardziej skltecznego przeciwdziałania

CEL GŁOWNY:

. Ogrłniczanie rozmiarórv zjat'iska przemocy w rodzinie nł tereaie Gmin}

Roźrvieni.s;

Podniesienie skuteczności dzialań interw-enryjnych łobec osób stosujących przetrroc

lY rodziniei

o Podniesieuie poziomu śrviłdomości społeczeństłva oraz różnych grup zawodo\yych

st}'kĄjących się z problemał_ką prz€mocy w rodzinie;

. Zwiększeni. dostępności pomoc.v rod'inom, rr' kaó!-ych stosoryana jest przemoc,

a ł' szczególności zwiększeuie skuteczności ochrony ofiar przemocy ł rodzinie;

. ząpervnienie interdyscyplinarnych szkolcń dla sfużb zejmujących się problemem

prz€moc)';
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Cele będą realizowane przezl

1' Budowarrie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy

2. Diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie gminy Roźwienica

3. PodnosŻęnię wnżliwości społecznej wobęc pŹemocy w rodŻinie

4. Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

5. oddzia$.wanie na spnwców przemocy w rodzinie

6' Podnoszenie kompętęncji słuzb i inst},tucji w zakesie przemocy w rodzinie

7' współpraca z ośIodkiem Interwencji Kryzyso\łej \ł Jarosła\łiu

12



VI. ZADANIA PROGRAMU

Lp. ZADANIE OPIS ZADANIA TERMIN
REALIZAC.II

REALIZATOR LUB
KOORDYNATOR

I Powołanie zespołu
Interdyscyplinamego

. Zespół składał się będzie z grupy specjalistó\ł reprezentujących
insołucj€ powołane przez wójtz Gminy Roźwienica zgodnie
z uchwał4 Rady Gminy w Roźwienicy w sprawi€ trybu i sposobu
powobĄvania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinamego oraz szczegółowe warunki jego

tunkcjonowania.

2011 wójt Gminy Roźwienica

2. Prowadzenie przez Zespół

i skoordynowanych działań
w zA kesie prz eciwdziałania

rodzinie

Pod€jnowanie działań w środowisku zagrożonym prŻemocą
w rodzinie' mających na celu zapobieganie zjawisku
Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
Iniciowanie interwencii w środowisku do&niętym przemocą

opraco\łani€ i realizacja planu pomocy w indywidualnych
przypadkach

Rozpowszecbnianie ;nformacji o instytucjach oraz możliwościach
udzi€lania pomocy w środowisku lokalnyn
Inicjowani€ działań w stosunku do osób stosujących przemoc

Monitrrowanie sytuacji rodzin' w których istni€je zagroż€nie
wystąp;enia prŻemocy oraŻ.odŻin, w których dochodzi do

Prowadzenie dokumentacji działań pod€jmowanych wobec rodzin,
w ldórych dochodzi do przemocy oraz efeków tych działań'

od 201I Kierownik cOPS
Przewodnicący Zespolu
Interdyscplinamego
Przewodniczący Komisii
Rozwią4Ąvania Probl€mów
Alkoholowych i Uzależnień w
Roźwienicy

:l Realizacja programów

ochrony ofiar przemocy w
Kierowan;e ofiar przemo€y do centnlm tnterw€ncji Kryzysowej

współpraca Ż insoĄrcjami prowadzącymi hostele, domy samotnej

od 201r Zespól Intef dyscyplinar ny
Prz€wodniczący Komisii
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. okeślenie sposobu fozwiązania problenów zwiąŻanych
z prz€mocą' dotyczących indywidualnych środowisk

. TworŻ€nie warunków dla rozwoju crupy samopomocowej dla
Ofiar Przemocy

. Praca socjalnaŻ osobami doŻnającymi prze,nocy

Rozwiąz}vania Problemów
Alkoholowych i UŻależnień w
Roźwienicy

. GOPS

. PoŚterunek Policji

. Placówki służby Żdrowia

. Sqd, Prokuratura

4. Podniesienie poziomu wiedzy
i umi€.jętności osób
realizuj ących zadania

Z prŻeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie

. systematyczne szkolenia wszystkich przedstawicieli slużb
podejmujących działaniana rzecz rodzin uwikłanych w przemoc'
w tym szkolenia z Żakr€su diagnozowania przemocy w rodzinie,
realizacji procedury Ni€bieskiej Karty i prowadzenia int€rw€ncji
kryzysowej ' w t}'rn c€lu przeprowadzane będą obok szkol€ń
fesońo\łych wspó|ne szkolenia służb, udział w szkol€niach.
konfer€ncj ach tematycznych

od20t I . zespóI Interdyscyplinar ny
. GOPS
. Posterunek Policji
. PrzewodniczącyKomisji

Rozwiąz},wania Problemów
Alkoholowych i Uzaleajeń w
RoŹwienicy

Żmiana postawy mi€szkańców
wobec przemocy w rodzinie

infonnacyjno-eduka€yine

. RoŻpowszechnianie materiałów €dukacyjnych(broszur' ulotek,
plakatów ię') doty€zących zjawiska prz€mo€y w rodzinje wśród
lokalnej społeczności

. Doslarczenie informacji o ;nstytucjach udzielaj ących pomocy i
wsparcia ofiarom pżemocy w rodzinie

. Umieszczenie informacji na stronach int€metowych UG
w Roźwienicy

. spotkania inlomac}jne 7 mieszkańcamiGminy

od 20t l . PrzewodniczącyKomisji
Rozwiąz}.!vania Prob1eltlów
A|koholotłych i Uzal€żnień

. GOPS

6. Działalność punł1u
informacyjno
konsultacyjnego przy CIK w

. Praca specjalistów w zakresi€ diagnozy i pomocy psychologicŻnej,
prawn€j i terapeutyczn€ j

. Twofzenie warunków dla rozwoju Gfupy samopomocow€j dla
Ofiar Przemocy

. DyżJry/spotkaniaZ€społuInterdysc'pliname8o

od 2011 Pf zewodniczący Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Uzależnień w
Roźwi€nicy

GOPS
Przewodniczący Zespołtl
Interdysclplinarnego



VII. FINANSOWANIE PROGRAMU

Zródłem finansowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzińe i ochony

ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy w RoaMieńcy są:

1. Środki własne gminy:

a) będące w budżecie Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy na realizację

zadan przeciu dzialania przemocy w rodzinie.

b) pochodzące z zezwoleń na sp.zędaż napojów alkoholo*ych.

2. Dotacje celowe z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań dotyczących

przeciwdziałania przemocy w rodzinie'

3' Środki unijne na realizację.

V[I. SPODZIEWANE EFEKTYREALIZACJI
PROGRAMU

Spodziewane efekty Programu to stlvoŻenie kompleksowej pomocy dla osób

dotkniętych pżemocą, podniesienie' jakości świadczonych usług oraz podkeślenie

partnerskiej roli olganizacji pozarządowych w pfowadzeniu działań w zakesię

rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie.

W szczególności będą to:

1) Zmiana posta'w społeczenstwa wobec przemocy w lodzinie'

2) Zwiększenie sl_utęczności i dostępności pomocy dla osób doświadczających przemocy

w rodzinie.

3) Zwiększenie społecznej wrłżliwości i zaangźowania w sprawy przeciwdzialania

przęmocy w lodzinię.

4) Zmniejszanie lozrniarów zjawiska przemocy w rodzinie

5) Pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy w rodzinie i sposobach ndzenia

sobie z t}łIt probiemęm.

6) Wzrost liczby placówek udzielających pomocy w środowisku lokalnym.
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7) Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagającpn ofiarom i splawcom pfzemocy

w rodzinie.

8) Spadek liczby rodzin, w których interwencje Policji i innych służb zajmujących się

przemocą w rodzinie podejmowane są wielokotnie.

9) stworŻenię standaldów 
',najlepszych 

praktyk'' we wsparciu rodzin, w których występuje

przemoc.

IX. MONITOROWANIE PROGRAMU

Monitorowanie Prog.amu odbywać się będzie na podstawie colocznej sprawozdawczości

z wykonywania zadń oraz bieżącĄ aro'lizy realizacji poszczególnych projeL1ów ze

szczegóInym uwzględnieniem osiąganych efektów'

x. UWAGIKoŃcowE

Niniejszy Plogram jest programem ranowym w)'lyczającym kienrnki działania i moze

podlegać uzupełnieniom i modyfikacjom wynikającym z bieących doświadczeń jak i zmian

organizacyj nych i prawnych.
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