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z dnia 8 lutego 2012 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.1)) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tj. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.2)) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.3)), Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015”, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Gminy Słubice oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
1)
2)

3)

Dz.U. z 2009r. Nr 206, poz. 1589; z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842; z 2011r. Nr 149, poz. 887.
Dz.U. z 2009r. Nr 65, poz. 554; Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738; z 2010r.
Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229; Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011r. Nr 81, poz. 440; Nr 106, poz. 622
i Nr 149, poz. 887.
Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r.
Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441;
Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173,
poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777;
Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

Przewodniczący Rady Gminy:
Sławomir Januszewski
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Załącznik
do Uchwały Nr XV/74/2012
Rady Gminy Słubice
z dnia 8 lutego 2012r.
GMINNY PROGRAM PRZCIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
na lata 2012 – 2015
WSTĘP
Rodzina jest podstawową jednostką społeczną , jedynym i niepowtarzalnym środowiskiem kształtującym osobowość, system wartości, poglądy i sty l życia młodego człowieka. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla
dzieci. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami,
oparte na miłości, zrozumieniu i szacunku.
W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie prawidłowo realizować podstawowych zadań. Role
i zadania ulegają wtedy zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się
niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.
Mówiąc o przemocy należy pamiętać, iż jest ona zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym życiu.
Przemoc doznawana w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są zarówno bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, długotrwałe problemy ujawniające się w życiu
dorosłym, jako konsekwencje przemocy doświadczonej w dzieciństwie.
Według definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. – Kodeks Karny), 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 cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Najczęściej występujące formy przemocy to: przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i seksualna.
Na terenie Gminy Słubice przemoc w rodzinie najczęściej występuje w rodzinach najuboższych, jest powiązana
z alkoholizmem, niskimi dochodami finansowymi na członka rodziny, niskim wykształceniem, małą świadomością społeczną. Przypadki znęcania najczęściej odbywają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu
osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. Praktycznie ofiary przemocy boją się, a niejednokrotnie
wstydzą się o tym mówić i rozgłaszać. Trudno jest im w tych sprawach zeznawać w sądzie i dlatego wolą, aby
przemoc ta trwała. Tylko bardzo zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwanie, poprzez
zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom.
Z uwagi na powyższe fakty konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społeczeństwa,
dostarczając wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemami. Niezbędne jest również
zapewnienie profesjonalnej pomocy.
I.

PODSTAWA PRAWNA
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określa
ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U. Nr 180, poz. 1493.

II.

CEL GŁÓWNY
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE
a) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie;
b) wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem przemocy;
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c) spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie;
d) spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie,
e) stała edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury, imprezy lokalne, itp.
IV. REALIZATORZY PROGRAMU
Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
Urząd Gminy w Słubicach;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach;
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słubicach;
Szkoły;
Policja;
Służba zdrowia;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku;
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Płocku;
Kuratorzy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie.
V. FINANSOWANIE
1. Budżet gminy,
2. Budżet państwa,
3. Inne źródła
VI. PODSTAWOWE ZADANIA
Lp.

Tematy

Zadania

Termin

Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół będzie się składał z grupy specjalistyczeń – luty
2012
stów reprezentujących instytucje realizujące
program (przedstawicieli jednostki organizacji pomocy społecznej, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych,
policji, oświaty, ochrony zdrowia itd.).
II. Prowadzenie przez Zespół Interdyscypli- - podejmowanie działań w środowisku
2012 – 2015
narny zintegrowanych i skoordynowazagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu zapobieganie zjawisku,
nych działań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w szczególności
- diagnozowanie problemu przemocy w
poprzez:
rodzinie,
- inicjowanie interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą w rodzinie,
- opracowanie i realizacja planu pomocy w
indywidualnych przypadkach,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób
stosujących przemoc w rodzinie,
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których
istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy
oraz rodzin w których dochodzi do przemocy,
- prowadzenie dokumentacji działań
podejmowanych wobec rodzin, w których
dochodzi do przemocy oraz efektów tych
działań,
I.

Odpowiedzialni
za realizację
Wójt Gminy

Kierownik GOPS
Zespół
Interdyscyplinarny
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2012 – 2015
- kierowanie do psychologa ofiar oraz
Zespół
Interdyscyplinarny
sprawców przemocy, działającego w
Ośrodku Interwencji Kryzysowej w
GOPS
Płocku,
Policja
- współpraca z instytucjami prowadzącymi
GKRPA
hostele, domy samotnej matki,
- określenie sposobu rozwiązania problemów związanych z przemocą, dotyczących indywidualnych środowisk,
- kierowanie na grupy wsparcia ofiar oraz
sprawców przemocy inicjowane przez
psychologa.
IV. Podwyższenie umiejętności kadry pod2012 – 2015
Kierownik GOPS
- systematyczne podnoszenie wiedzy i
miotów lokalnych.
kwalifikacji przedstawicieli różnych grup
Zespół
zawodowych tj. pracowników socjalnych,
Interdyscyplinarny
pracowników służby zdrowia, członków
GKRPA
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji w zakresie
świadczenia pomocy ofiarom przemocy
domowej.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
V. Przygotowanie i udostępnianie broszur
2012 – 2015
- rozpowszechnianie broszur i ulotek
Zespół
Interdyscyplinarny
i ulotek informacyjnych o instytucjach
dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności,
udzielających pomocy w sytuacjach
GKRPA
doświadczenia przemocy w rodzinie.
- dostarczenie informacji społeczeństwu o
GOPS
instytucjach udzielających pomocy i
wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie,
- umieszczenie powyższych informacji na
stronie internetowej Urzędu Gminy.
VI. Edukacja dzieci i młodzieży
2012 – 2015
- prowadzenia zajęć informacyjno – eduZespół
kacyjnych,
Interdyscyplinarny
w zakresie sposobów radzenia sobie ze
stresem i agresją.
- wspieranie różnych form spędzania czasu
GKRPA,
Placówki Oświatowe
wolnego sprzyjającym zachowaniom nie
agresywnym.
III. Realizacja programów ochrony ofiar
przemocy w rodzinie oraz pracy ze
sprawcą przemocy.

