
RADA GMINY
BEDLNO

UCHWALA NR .K
RADY GMINY BEDLNO

z dnia S.&ft&SWA

w sprawie przyjgcia Gminncgo Programu Przcciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy AV Rodzinie na lata 2012 - 2015 na tcrenie Gminy Bedlno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzajdzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591; z 2002 r. 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 i Nr 162 poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116poz.1203; z 2005 r. Nr 172poz. 1441, Nr 175poz. 1457; 2006r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz, 1218;
2008 r. Nr 180 poz, 1111; Nr 223 poz. 1458; 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z2()10r. Nr
28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134
poz. 777 Nr 149poz. 887, Nr 217poz. 1281), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2009 r. Nr 206, poz.1589, z 2010
r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nrl49, poz.887) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi
(teksl jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, ze zm. z 2007 r. Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz.
1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010r. Nr 47, poz.
278, Nr 127, poz. 857 z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 Nr 120, poz. 690)
uchwala, co nastejmje:

§1.
Uchwala si? Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015, na terenie Gminy Bedlno, zwany dalej ,,Programem",
stanowi^cy zala^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§2-

Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Bedlno.

§3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia na tablicy ogloszen Urz^du Gminy w Bedlnie.

Uarienu S/U"i
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Podstawy Prawne

1. Krajowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie.
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z pozn. zm.).
3. Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z pozn. zm.).
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362
z pozn. zm.).
5. Uchwala Nr XV/98/2008 Rady Gminy Bedlno z dnia 30.06.2008 r. w sprawie przyj^cia
,,Strategii Rozwiazywania Problemow Spolecznych na terenie gminy Bedlno na lata
2007-2013".
6. Uchwala Nr ID/15/2010 Rady Gminy Bedlno z dnia 28.12.2010 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na rok 2012.
7. Wojewodzki Program Przeciwdzialania przemocy w rodzinie.



Wprowadzenie

Rodzina jest podstawowa^ mikrostrukturq. spoleczn^.. Stanowi pewien rodzaj ladu
i zapotrzebowania spolecznego. Jest najwazniejszym srodowiskiem w zyciu czlowieka,
ksztaltuja_cym osobowosc, system wartosci, poglajdy, styl zycia. Rodzina stanowi zwiqzek
intymnego, wzajemnego uczucia, wspoldziaiania i wzajemnej odpowiedzialnosci, w ktorym
akcent pada na wzmacnianie wewn^trznych relacji i interakcji. Rodzice czy opiekunowie sq.
wzorem dla dzieci. Waznq. rol? w prawidlowo funkcjonujaj^ej rodzinie odgrywajq. wzajemne
relacje pomi^dzy rodzicami oparte na milosci i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji
tych relacji rodzina nie jest w stanie realizowac podstawowych zadan, role wewnatrzrodzinne
ulegaja^ zaburzeniu, lamaiie sâ  reguly, a zachowania poszczegomych czlonkow rodziny staja^
si$ coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami
spolecznymi.
Rodzina, ktora nie radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, a takze nie realizuje swojej funkcji
nosi miano rodziny dysfunkcjonalnej. .Tednq. z krytycznych sytuacji, wymagajaea_
natychmiastowej interwencji odpowiednich sluzb jest przemoc w rodzinie nazywana
przemoca^ domowa^.
Przemoc domowa moze bye zarowno skutkiem, jak i przyczynq, dysfunkcji w rodzinie, bez
wajpienia nalezy zaklasyfikowac jq. do kategorii zachowan negatywnych o duzej szkodliwosci
spolecznej. Mimo, ze w relacjach mi^dzyludzkich istniala ona zawsze, o przemocy w rodzinie
mowiono niewiele, jakby nie postrzegajaj2 jej jako powaznego zaburzenia w funkcjonowaniu
rodziny.
Dla lepszego rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie konieczne jest jej zdefmiowanie
oraz wyroznienie jej form.
Wedlug defmicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie,
przemoc w rodzinie to:
,,Jednorazowe albo powtarzaja^ce si§ umyslne dzialanie lub zaniechanie namszaj^ce prawa lub
dobra osobiste osob najblizszych lub innych osob wspolnie zamieszkujaeych, lub
gospodarujq.cych w szczegolnosci narazaja^ce te osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia,
zdrowia, nai'uszaja^ce ich godnosc, nietykalnosc cielesna^ wolnosc, w tym seksualna^
powoduja^ce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takze wywoluja_ce
cierpienia i krzywdy moraine u osob dotkniejych przemocq.".
Przemoc to akt godza_cy w osobista^ wolnosc jednostki przyczyniaja_cy si? do jej fizycznej,
a takze psychicznej szkody, wyki'aczaja^cy poza spoleczne zasady wzajemnych relacji
i zmuszanie jej do zachowan niezgodnych z wlasna^ wola .̂ Przemoc upokarza, wywomje
cierpienie, rodza^c tym samym nienawisc i pragnienie odwetu.
Mowiac o przemocy nalezy pami^tac , iz jest ona zjawiskiem, ktore wyst^puje powszechnie
w naszyrn spoleczenstwie, jest ona obecna w codziennym zyciu, zakladzie pracy, szkole,
srodkach masowego przekazu i w rodzinie. Mozna si$ pokusic o stwierdzenie., iz stala si^ ona
norma^ stosunkow spolecznych. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencj^
niezmiernie gl^bokie i szkodliwe. Daja^ one o sobie znac w postaci zaburzen emocjonalnych
w blizszej lub dalszej perspektywie czasowej. Najbardziej jednak niepokoj^ce jest to,
ze „...przemoc rodzi przemoc, tworzajs swoista^ p?tl^ przemocy, spinajaj^ coraz to nowe
generacje pokolen" (J.Malinowski — 1996). Przemoc pojmowana jest takze jako wywieranie
wplywu innych ludzi, w wyniku ktorych ich aktualny poziom rozwoju somatycznego i



duchowego jest mniejszy niz potencjalny poziom tego rozwoju.
Dom rodzinny, choc kojarzy sie_ nam sie_ z ciepJem, mitoscia_ i bezpieczenstwem cze^sto jest
miejscem, w ktorym jest wiele cierpienia, bolu i le_ku. Przemoc domowa przez wiele lat nie
byla w Polsce nazwana po imieniu. Uzywano roznych okreslen ,,awantury domowe", Jskl6tnie
rodzinne", ,,nieporozumienia rnalzeriskie" itp. Od kilku lat w Polsce popularny jest termin
,,przemoc w rodzinie" lub ,5przemoc domowa". Przemoc domowa to zamierzone
i wykorzystujXce przewag? sil dzialanie przeciw czlonkom rodziny, naruszajaee ich prawa
i dobra osobiste. Istotq. przemocy w rodzinie jest takze poczucie bezkarnosci sprawcy.

Rada Europy przyjela definicj§ przemocy domowej jako kazde dzialanie jednego z czlonkow
rodziny lub zaniedbanie, ktore zagraza zyciu, cielesnej i psychicznej integralnosci lub
wolnosci czlonkatej samej rodziny bajdz powaznie szkodzi jego rozwojowi.

Mozna wyodrejbnic rozne rodzaje przemocy:

1. Przemoc fizyczna ~ kazde agresywne zachowanie skierowane przeciwko cialu ofiary,
moga_ce prowadzic do bolu oraz fizycznych obrazen (m.in. popychanie,
obezwladnianie, szarpanie, policzkowanie, uderzenie pi^scia_, kopanie, duszenie,
rzucanie przedmiotami, uzywanie niebezpiecznych narz^dzi lub grozenie ich uzycia).

2. Przemoc psychiczna ~ agresywne zachowania, ktore maja_ na ogol charakter
ponizajaj2y lub budza^cy poczucie zagrozenia i wywoluja_ emocjonalny bol lub
cierpienie (m.in. wysmiewanie3 wyzywanie, krytyka, grozby., kontrolowanie,
ograniczanie kontaktu z innymi osobami).

3. Przemoc seksualna — zrnuszanie do odbywania stosunku lub poddania si^ innym
zachowaniom seksualnym, a takze wymuszanie wspolzycia w nieakceptowanej
formie. Pomoc seksualna jest cze_sto przez ofiary molestowania ukrywana, co
w znacznym stopniu utrudnia udzielenie im pomocy;

4. Przemoc fiuansowa (ekonomiczna) — np. utrzymanie kobiety w calkowitej
zaleznosci fmansowej, zakazywanie jej pracy zawodowej, nie dawanie w>'starczajaj3ej
ilosci pieni^dzy za prowadzenie domu;

5. Przemoc polegaj^ca na osaczaniu - np. cia^gle chodzenie za kirns, dzwonienie do
niego w celu wyrza_dzenia mu krzywdy lub zastraszania;

6. Przemoc w wymiarze spolecznym — zakazywanie osobie kontaktow z rodziny
przyjaciolmi, zabranianie jej wychodzenia z domu, upokarzanie jej w miejscach
publicznych.

Wszystkie formy przemocy wzajemnie si§ uzupelniaja^ i przenikaja_. Ofiary rzadko
doswiadczaja^ jednej tylko formy przemocy. Bywa, ze \vykorzystywanie seksualne i przemoc
fizyczna poprzedzone sa_ przemocy psychiczna^ towarzyszy tez zaniedbanie emocjonalne lub
pozbawienie srodkow materialnych. Sprawcy przemocy sa_ bezwzgle_dni - zniewalaja_ swe
ofiary: stosuja_c wobec nich grozby i demonstrate swojej sity. Natomiast ofiary w obliczu
przemocy sa_ zw>'kle bierne, rzadko si^gaja_ po asertywne, a nawet agres>rwne formy
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zachowania. Ich wyrozniajaj^ si? cecha^ jest silne poczucie winy i przypisywanie sobie
odpowiedzialnosci za akty agresji.

Stosowanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucia bezsilnosci i bezradnosci,
ciajglego niepokoju, depresji, chorob zwiazanych ze stresem. Przemoc fizyczna w rodzinie
wywiera wplyw nie tylko na osoby, ktorych bezposrednio dotyczy. Szkodliwe skutki
odczuwajq. obserwuja_ce ja_ osoby, przede wszystkim to kobiety i dzieci. Doswiadczenia takie
maja_ wplyw na cale zycie. Stosowanie przemocy wobec domownikow powoduje dysfimkcj?
rodziny i znieksztalca obraz calego spoleczenstwa. Ofiara przemocy domowej przebywa w
sytuacji zagrozenia przez kilka, a cz?sto kilkanascie lat, a sprawcq. jest czlowiek, od ktorego
oczekuje si? wsparcia, szacunku i milosci. Szczegolnie dramatyczne konsekwencje przemocy
zauwaza si? u dzieci. Powoduje ona bowiem w ich psychice nieodwracalne skutki, ktore
moga_dac znac osobie dopiero w dorostym zyciu.

Wbrew stereotypom przemoc domowa wystej>uje nie tylko w rodzinach z tzw. ;jmarginesu
spotecznego", ale we wszystkich grupach spolecznych, takze tych uwazanych za harmonijnie
funkcjonuja_ce. Ponadto, co warto podkreslic, za bardziej prawdopodobne przyjmuje si?, ze
ludzie zostana^ zabici, napadni?ci5 pobici. uderzeni, spoliczkowani we wlasnym domu przez
czlonkow wlasnej rodziny niz gdzie indziej, a sprawcami be_da^ obey ludzie (K. Browne,
M. Herbert Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999).
W ostatnim czasie obserwuje si§ spadek liczby przypadkow przemocy zarowno wobec dzieci,
jak i w relacjach partnerskich (I. Wiciak, M. Baranowska Wybrane patologie spoJeczne.
Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka, Szczytno, 2009). Trudno ocenic czy spadek ten
dyktowany jest rzeczywista_ zmiana^ relacji w rodzinie, czy tez ukrywaniem takich zdarzen
w skutek braku akceptacji dla zachowan nosza_cych cechy przemocy.
Charakteryzuja^c przemoc domowa_ na poziomie ogolnopolskim i w skali wojewodztwa
lodzkiego, dane policyjne z realizacji procedury ,;Niebieskiej Karty" w roku 2009 wskazuja^
ze:
- sprawcow przemocy jest zdecydowanie mniej niz osob jej doswiadczaja_cych: z danych
ogolnopolskich wynika, ze na jednego sprawc? przypada 1,6 ofiary, w wojewodztwie lodzkim
odsetek ten A^nosi 1,4 osoby doswiadczaja_cej przemocy,
- przemocy domowej najcze_sciej doswiadczaja_ kobietj^: w Polsce okolo 60% wszystkich
doznaja_cych przemocy w rodzinie stanowia_ kobiety.
W wojewodztwie lodzkim udzial kobiet w populacji kobiet jest wyzszy i w>oiosi nieco ponad
70%. Druga_ stosunkowo liczna_ grupa_ wobec ktorych stosowana jest przemoc sa_ maloletni do
lat 13 (ok. 24%), oraz osoby maloletnie pomi^dzy 13 a 18 rokiem zycia (12-13%). Z roku na
rok obserwuje si? wzrost odsetka m^zczyzn, ktorzy stali si? ofiarami przemocy domowej.
W wojewodztwie lodzkim odsetki ofiar przemocy ksztaltuja_ si? na zblizonym poziomie:
m?zczyzni stanowia^ 7,6% osob doznaja_cych przemocy, dzieci do 13 lat — 14,1%, zas
maloletni porni?dzy 13 a 18 rokiem zycia- 8,1%,
- glownym sprawca_ przemocy w rodzinie jest m?zczyzna: 95% wszystkich sprawcow
w Polsce, jak rowniez w wojewodztwie lodzkim stanowia_ m?zczyzni. Dane z wojewodztwa
lodzkiego wskazujaj ze odsetek kobiet ~ sprawcow przemocy, plasuje si? na poziomie 4,1%,



zas do zupeinej rzadkosci naleza_ sytuacje, w ktorej sprawca_ przemocy jest osoba nieletnia ~

0,9%,
- dokonywanie przemocy dornowej scisle zwi^zane jest z wystej)owaniem problemu
alkoholowego: 66,5% wszystkich sprawcow w Polsce dokonalo aktow przemocy bejiap pod
wplywem napojow alkoholowych. W wojewodztwie lodzkim odsetek ten jest nieco nizszy,
ale rowniez wysoki i ksztaltuje sie_ na poziomie 70,7%,
- coraz wie_cej przypadkow stosowania przemocy w rodzinie zglaszanych jest przez policj^ do
roznego rodzaju instytucji i organizacji. Por6wnuja_c od 1999 roku liczba kierowanych przez
firnkcjonariuszy spraw do instytucji ksztaltowala sie_ na poziomie 22 630, a w roku 2009
wzrosla prawie pi^ciokrotnie do liczby 101 576 przekazanych danych. Fakt ten swiadczy, ze
zdecydowanie coraz wie^cej aktow przemocy jest ujawnianych i przekazywanych w trakcie
procedury Niebieskiej Karty dalej do specjalistow. Najwi^cej przypadkow przemocy
przekazywanych jest do osrodkow pomocy spolecznej a w drugiej kolejnosci do Gminnych
Komisji Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych. Na poziomie wojewodztwa lodzkiego
struktura zgloszen do instytucji, organizacji niosa_cych pomoc rodzinie w sytuacji przemocy
nie rozni si? znacznie od tej charakteryzuja^cej skal§ ogolnopolska_. Najwie_cej informacji
w2009 roku przestano do osrodkow pomocy spolecznej (33,6%), nastejmie placowek
opiekuhczo-wychowawczych, specjalistycznych osrodkow wsparcia dla ofiar przemocy itp.
(26,7%), znacznq. cze^sc przekazano do kontynuacji GKRPA (25,6%). Nieznaczna_ cz^sc
skierowano do organizacji pozarzajdowych (12,28%) i placowek sluzby zdrowia (1,7%)}

- przest^pstwa stwierdzone z artykulii 207 kodeksu karnego (dotyczacego zn^cania
fizycznego lub psychicznego nad osoba^ najblizsza_ lub pozostaja_ca^ w stalym lub
przemijajapym stosunku zaleznosci od sprawcy albo nad maloletnim lub osoba^ nieporadna_ ze
wzgl^du na jej stan psychiczny lub fizyczny) utrzymuja_ si^ od 1999 roku na zblizonym
poziomie oscyluja_cym mie_dzy 22-24 tysi^cy rocznie.
W wojewodztwie lodzkim w roku 2009 stwierdzono wystapienie 186 przypadkow
kwalifikowanych z art. 207 kk. Gdy jeszcze rok wczesniej - w 2008 - stwierdzono ich az 266.
W jednym z obszerniejszych sondazy opinii publicznej poswi^conych problematyce
przemocy domowej( TNS OBOP, 2007) prawie dwie trzecie Polakow (64%) deklaruje, iz zna
w swoim otoczeniu - sa_siedztwie takie rodziny, o ktorych styszeli ba_dz wiedza^ ze dochodzi w
nich do roznych form przemocy. Wsrod znanych sobie rodzin badani dostrzegaja_najcz?sciej
wystepowanie przemocy psychicznej (52%) oraz fizycznej (44%). Wi^cej niz co trzeci Polak
(36%) doswiadczyl jakiejs formy przemocy od swojej rodziny. Ogolnie, ponad dwie piate
badanych (42%) zamieszkuje lub zamieszkiwalo w gospodarstwie domowym, w ktorym
dochodzilo do przemocy (byli oiiara_ przemocy, jej sprawcy lub swiadkiem stosowania jej
wobec innego czlonka rodziny).
Dane z raportu na temat krzywdzenia dzieci w Polsce z 2008 roku dowodz% ze
w wojewodztwie lodzkim az 40 % badan)'ch jego mieszkancow przyznaje, ze zna co najmniej
jedna_^ rodziny, w ktorej wyst^puje jedna lub wie_cej form krzj'wdzema dzieci. W znacznie
mniejszym zakresie badani wojewodztwa lodzkiego przyznajq. si§ do wyste_powania problemu
stosowania przemocy wobec dzieci we wlasnym gospodarstwie domowym. 13%
respondentow deklaruje, ze w jego domu dochodzilo do jakiejkolwiek formy krzywdzenia
dzieci.



Godnym odnotowania pozostaje fakt, ze od dwunastu lat systematycznie zmniejsza si$ grupa
rodzicow przyznajaeych, ze czasem bijq. dzieci, wzrasta natomiast odsetek tych, ktorzy
twierdzq, ze ich dziecko nigdy nie dostalo lania (z 43% w roku 1998 do 69% w 2009 roku;
zrodlo: CBOS 2009, Raport: Przemoc i konflikty w domu).
Wyniki wiktymizacyjnych badari nad przemoc^ w Polsce stanowiape czejsc
Mi^dzynarodowych badari nad Przemocy Wobec Kobiet, przeprowadzone przez Beate^
Gruszczyriska^ w 2004 roku (B. Gruszczyriska Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty
prawnokryminologiczne, Warszawa, 2007) wykazuja^ ze co trzecia kobieta po ukonczeniu 16
lat doznala przemocy fizycznej, co szosta - przemocy seksualnej, a 18% doswiadczylo
przemocy fizycznej lub seksualnej w dziecinstwie. Zaledwie 59% kobiet nie spotkalo si$
z zadna^ formq. przemocy ze strony m^zczyzn. Niemal co szosta kobieta stala sie_ ofiarq.
przemocy ze strony swojego partnera. Najcz^sciej byla to przemoc fizyczna, ale zdarzaly siq
przypadki zgwalcenia lub jego usilowania lub zmuszania do zachowari seksualnych
z udzialem innych osob. Kobiety w Polsce doswiadczaja_ takze przemocy psychicznej
(np. zastraszanie, ponizanie, ograniczanie kontaktow z rodzin% przyjaciofmi). Sposrod
poszkodowanych zaledwie co czwarta kobieta zgiosila zdarzenie Policji. Generalnie, poziom
korzystania z pomocy roznych instytucji i organizacji rodzin dotkniejych przemocy jest
bardzo niewielki - korzystala z niej jedynie co piaj:a rodzina (21%; TNS OBOP, 2007).
Uzyskiwana pomoc najcz^sciej ograniczala si$ do interwencji policji, ewentualnie sajdu lub
kuratora. Bardzo rzadko osoby dotkniete przemocy korzystaly z pomocy terapeutycznej,
leczenia odwykowego, ,,Niebieskiej Karty", itp. Na tie przytoczonych danych mozna
wysunq.c wniosek, iz skala nieujawnionych aktow przemocy wzbudza zaniepokojenie.
Prowadzi to bowiem do bezkarnosci sprawcow i coraz bardziej nasilonego cierpienia osob
krzywdzonych.
W poszukiwaniu skutecznych form ochrony ofiar przemocy w rodzinie, angazuje si? wielu
profesjonalistow, organizacje pozarza^dowe i specjalistyczne instytucje rzadowe
i samorzadowe., wsrod ktorych mozna wyroznic:

• Policja

• ,,Niebieska Linia" - Ogolnopolskie Porozumienie Osob. Instytucji I Organizacji
Pomagaja^cych Ofiarom Przemowy w Rodzinie,

• Organizacje Pozarzajdowe,

• Pomoc Spoleczna,

• Przedszkola szkoly, osrodki opiekunczo-wychowawcze, placow oswiaty

• Placowki zdrowia publicznego i niepublicznego

• Sad Rodzinny i Opiekunczy

• Prokuratura

• Telefon zaufania



• Media

Do dziaian chroniapych ofiary przemocy domowej podejmowanych przez Policj^, zgodnie

z obowia^ujapym prawem nalezaj

-interwencja,

-sporzajdzenie dokiadnego opisu zdarzenia (notatka urz^dowa),

-zatrzymanie sprawcow przemocy domowej stwarzajapych w sposob oczywisty zagrozenie
dla zycia bajiz zdrowia ofiar, a takze mienia,

-wszcz^cie poste_powania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku
zgloszenia lub stwierdzenia popelnienia przest^pstwa,

- podj^cie dzialan prewencyjnych wobec sprawcy przemocy,

-udzielenie informacji ofiarom o mozliwosci uzyskania pomocy,

- zabezpieczenie dowodow popelnienia przest^pstwa.

Prokuratiu-a
Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a takze swiadkowie, moga_ zloz)'6
w prokurarurze bajdz na policji zawiadomienie o przest^pstwie sciganym w trybie publiczno -
skargowj'm lub wniosek o sciganie przest^pst\va (dotyczy to przestejjstw sciganych na
^Tiiosek osoby poszkodowane). W przypadku uzasadnionego podejrzenia. ze popelniono
przest^pstwo prokuratura wspolnie z policja_ ma obowia^zek:

wszczaj5 post^powanie przygotowawczego majaj:e na celu sprawdzenie czy faktycznie
popelniono przestepstwo;

^'jasnienia okolicznosci cz)'nu;

• zebrania i zabezpieczenia dowodow;

uj^cia sprawcy.

W uzasadnionym przypadku prokurator moze zastosowac srodek zapobiegawczy wobec
sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego., opuszczenia lokalu mieszkalnego
zajmowanego wspolnie z pokrzywdzonym lub wystajDic z \\niioskiem do sajdu rejonowego
o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.

Rodzinny i Opiekunczy - Wydzial w sajizie rejonowym powolany do rozstrzygania
spraw dotyczaeych m.in. malzenstwa, rozwodow, wladzy rodzicielskiej, opieki, ustalenia
ojcostwa. Obowia_zuja_ce w Polsce regulacje prawne przewiduja_ mozliwosc powiadomienia
sajiu rodzinnego (art. 572 KPC) lub prokuratury i organow scigania (art. 304 KPK) gdy
zachodza^ nast^puja_ce okolicznosci — Art. 572 KPC § 1 ..Kazdy, komu jest znane zdarzenie
uzasadniaja_ce wszcz^cie post^powania z m^du zobowia_zany jest zawiadomic o nim sa_d
opiekunczy".



Prawo sciga sprawcow przest^pstw przecrwko osobom bliskim za:

art. 207 § 1 k.k. - zne_canie si? fizyczne lub psychiczne nad osoba^ najblizsza^ lub inna^ osob%
pozostaja^ca^w staiym lub przemijajajsym stosunku zaleznosci od sprawcy albo nad maloletnim
lub osoba^ nieporadna^ ze wzgl^du na jej Stan psychiczny lub fizyczny — podlega karze
pozbawienia wolnosci od 3 miesi?cy do 5 lat (sciganie z urz?du)*.

art. 191 § 1 k.k. — kto stosuje przemoc wobec osoby lub grozb? bezprawna^ w celu zmuszenia
innej osoby do okreslonego dzialania, zaniechania lub znoszenia - podlega karze pozbawienia
wolnosci do lat 3 (scigane z urz§du)*.

art. 197 § 1 k.k. — kto przemoca^ lub grozba^ bezprawna_ lub podst^pem doprowadza inna
osob? do obcowania plciowego, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do 10 lat

(sciganie nast?puje na wniosek pokrzywdzonego)**.

art.209 § 1 k.k. - kto uporczywie uchyla si? od wykonania ciata_cego na nim z mocy ustawy
lub orzeczenia sajdowego obowiajsku opieki przez nie lozenie na utrzymanie osoby najblizszej

lub innej osoby i przez to naraza ja_ na niemoznosc zaspokojenia podstawowych potrzeb
zyciowych — podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 2 (sciganie nastejmje na wniosek
pokrzywdzonego)**.

*sciganie z urze_du polega na tym, ze prokurator i policja prowadza_post^powanie niezaleznie
od woli i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa zeznan jest podstawa_
do umorzenie postepowania, jesli istnieje uzasadnione przypuszczeniej ze popelniono
przest^pstwo.

**sciganie na wniosek polega na tym, ze bez wniosku osoby pokrzywdzonej postej>owanie
w danej sprawie nie moze bye wszcz^te.

,,Niebieska Lmia" - Ogolnopolskie Porozumienie Osob, Instytucji I Organizacji
Pomagajapych Ofiarom Przemocy w Rodzinie.

W grudniu 1998 roku z inicjatywy przedstawicieli organizacji i instytucji pomagajapych
ofiarom przemocy domowej, uczestnikow ogolnopolskiej konferencji dotycza^cej
przeciwdziatania przemocy w rodzinie organizowanej przez Panstwowa_ Agencj?
RozwiajTywania Problemow Alkoholowych powstalo Ogolnopolskie Porozumienie pod nazwa^
j,Niebieska Linia" skupiaja^ce ludzi, organizacje i instytucje pomagaja_ce ofiarom przemocy
w rodzinie.

Organizacje Pozarza_do\ve prowadzaee punkty konsultacyjne, placowki wsparcia
dziennego, osrodki interwencji kryzysowej, hotele itp.

Przedszkola, Szkoly Podstawowe, Gimnazja- szkola obok funkcji edukacyjnej jest
zrodtem wsparcia dla rodzicow w wychowaniu dziecka m.in. poprzez dostarczanie wiedzy
dotyczacej problematyki wychowania z zakresu komunikacji interpersonalnej pomi^dzy
rodzicami i dziecmi, profilaktyki zagrozen, racjonalnego sp^dzania czasu wolnego,



ksztattowanie umiejetnosci wychowawczych poprzez zaje_cia warsztatowe, udzielanie pomocy
materialnej. takiej jak bezplatne obiady, bezplatne podre_czniki. wzmacnianie
wewnatrzrodzinnych, prowadzenie zaje_c edukacyjnych z zakresu wychowania do zycia
w rodzinie \ gimnazjach a takze w najstarszych klasach szkol podstawowych. Pedagog
szkolny organizuje w szkolach i placowkach pomoc psychologiczna^i pedagogiczna^dla dzieci
i mlodziezy, ktorej celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywnosci uczenia si$
poprzez pomoc wychowawcom klas i wspoldzialanie z nauczycielami, rodzicami, opiekunami
prawnymi, piele^gniarka^ szkolna^ organami szkoly oraz instj'tucjami pozaszkolnymi.
Przeciwdzialania skrajnym forma_niedostosowania spolecznego mlodziezy, udziela informacji
dotycza^cej uzyskania pomocy specjalisiycznej, wspolpracuje z kuratorami, prowadzi szeroko
rozumianq. profilaktyk?, organizuje spotkania mlodziezy ze specjalistami itp.

Pomoc spoteczna Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej jest instytucja^polityki
spoiecznej panst\va, majaj3aw na celu umozliwienie osobom i rodzinom przezwyci^zenie
tmdnych sytuacji zyciowych, ktorych nie 53. one w stanie pokonac, wykorzystuja_c wlasne
uprawnienia, zasoby i mozliwosci.

Pomoc spoleczna wspiera osoby i rodziny w wysilkach zrnierzajajsych do zaspokojenia
niezb^dnych potrzeb i umozliwia im zycie w warunkach odpowiadajapych godnosci
czlowieka.

Zadania z zakresu przeciwdzialama przemocy w rodzinie okresla ustawa z dnia 29 lipca 2005r
0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. W/w zadania realizowane sa^ przez organy
administracji rzajiowej i jednostki samorzajiu terytorialnego na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy spolecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362
z pozn. zm.) i ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 roku o wychowaniu w trzezwos'ci
1 przeciwdzialaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 70 poz. 473 z poz. zm./

Shizba zdrowia

Glownym zadaniem sluzby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy
domowej kwaliiikuj? si? do zakresu sytuacji objetych swiadczeniami zdrowotnymi poniewaz:

bardzo cz^sto towarzysza_ mu \vyrazne uszkodzenia zdrowia somatycznego;

zawsze wystejjuja_po\vazne uszkodzenia zdrowia psychicznego.

W dziedzinie pomocy ofiarom przemocy domowej, oprocz zadan podstawowych, takich jak
np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:

rozpoznanie sygnalow swiadczapych o \v>fst?powaniu przemocy, w szczegolnie gdy
ofiary lub swiadkowie probuja^ to ukryc;

umiej^tnosc przeprowadzenia rozmowy umozliwiajapej rozpoznanie form przemoc}'
i cz^stotliwoscjej xvyst^powania;

poinformowanie ofiar o mozliwosciach szukania pomocy:
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bezptatne wystawienie na prosb^ poszkodowanych zaswiadczenia lekarskiego
o stwierdzonych obrazeniach;

• poinformowanie ofiar o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji;

w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci lub na prosbe, poszkodowanego
powiadomienie innych shizb, np. pomocy spolecznej, policji, gminnej komisji
rozwiajzywania problemow alkoholowych;

w przypadku stwierdzenia podczas badania lub podejrzenia popemienia przeste_pstwa
np. cie_zkiego uszkodzenia ciala lub wykorzystania seksualnego powiadomienia
organow scigania.

Punkt Interwencji Kryzysowej w Kutnie
Osrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie swiadczy pomoc w zakresie:

• prowadzenia interwencji w siedzibie osrodka,

• poradnictwa psychologiczno — pedagogicznego,

poradnictwa medycznego,

poradnictwa prawnego,

zapewnienia miejsca pobytu w cze^sci hotelowej osrodka w przypadkach
uzasadnionych zagrozeniem zycia i zdrowia.

Zgodnie z ustawq. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r oraz
ustawa_ o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi z dnia 26 pazdziernika
1982 roku, do zadan wlasnych gminy nalezy mie^dzy innymi opracowanie i realizacja
programow ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Opracowanie Gminnego Programu Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015 na terenie gminy Bedlno ma na celu
stworzenie wsparcia i profesjonalnej pomocy zmierzaja^cej do zwie_kszenia doste_pnosci
i skutecznosci programow profilaktycznych; profesjonalnej edukacji osob dziaiaja_cych na
rzecz rodziny dotknie_tej przemocaj dostarczenie wiedzy spoleczehstwu o zjawisku przemocy
i sposobach radzenia sobie z tym problemem; propagowanie pozytywnych rozwiajzan
mer)1:orycznych; organizacyjnych i prawnych zwi^zanych z przeciwdzialaniem przemocy
w rodzinie; motywowanie spolecznosci lokalnych, organizacji i instytucji do podejmowania
dzialan na rzecz ofiar przemocy.
Glownym zadaniem gmin w zakresie ochrony ofiar przemocy w rodzinie powinno bye
zagwarantowanie wszystkim osobom krzywdzonym profesjonalnej i kompleksowej pomocy.
Pomoc udzielana rodzinom uwiklanym w przemoc powinna bye kompleksowa
i wielodyscyplinarna. Musi odwolywac si^ do uwarunkowan biograficznych, sytuacji
zyciowej osob krzj^wdzonych, jak i sprawcow przemocy. Wsparciem oraz pomoca_
wielorakiej natury: psycho I ogicznaj socjalna^ materialna^ cz^sto medyczna^ i prawna_
nalezaloby obja^c caia rodziny. Zasadnicza,. rol^ odgr}^wa w tym wzgle_dzie profesjonalizm
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zawodowy i umieje_tnosc wspolpracy sluzb, instytucji, organizacji trudnia_cych sie_ dzialaniami
interwencyjno-pomocowymi w zakresie zwalczania zjawiska przemocy domowej. Efektywna
wspolpraca mierzalna jest poprzez bardziej skuteczne i tworcze rozwiajzanie problemow
(K. Michalska, D. Jaszczak-Kuzminska Przemoc w rodzinie, PARPA media, 2007).

Glownym celem programu jest przeciwdzialanie wystej>owaniu oraz ograniczenie

zjawiska przemocy w rodzinie i skutkow jej stosowania w gminie Bedlno. W scislym zwia_zku
z celami strategicznymi programu przyje_te zostaja_ cele operacyjne oraz zadania, ktore
zasadniczo umiejscowic mozna w czterech wymiarach zjawiska przemocy i walki z tym
problemem spolecznym przez wladze poziomu samorzajiu terytorialnego. Wyroznione
plaszczyzny dzialan z uwagi na przedmiot przemocy domowej. to: profilaktyka roznego
rz^du (ze szczegolnym polozeniem nacisku na wdrazanie dzialan zaradczych o charakterze
og61nym/uniwersalnym)Jrozwiaz}rwanie problemu przemocy w rodzinie oraz ograniczanie
negatywnych nastejsstw zwi^zanych z \vyst^powaniem zjawiska przemocy domowej —
dziatania wobec rodzin uwiklanych w przemoc} rozwijanie systemu wspolpracy
mi^dzyinstytucjonalnej na poziomie lokalnym, w zakresie przeciwdzialania i ograniczania
zjawiska przemocy w rodzinie i po czwarte, monitorowanie zjawiska, diagnozowanie
wyste_powania problemu i ostatecznie ewaluacja wdrozonych rozwiajzan.

Glownymi zalozeniami systemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie
skierowanego do mieszkancow gminy Bedlno s%:

1) Zraniejszenie rozmiarow zjawiska przemocy w rodzinie.

2) Zmiana postaw spolecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

3) Przerwanie kr^gu milczenia zwia^anego z przemocy.

4) Zwi^kszenie skutecznosci i dost^pnosci pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.

5) Poszerzanie wiedzy dotyczqcej zjawiska przemocy i sposobow diagnozowania
tego problemu wsrod dzieci, mlodziezy i doroslych.

6) Utvvorzenie zespolu interdyscyplinarnego ds. pomocy ofiarom przemocy
w rodzinie.

7) Ograniczenie wystejpowania zachowan agresywnych wsrod uczniow
(ze szczegolnym uwzgl^dnieniem agresji slownej).

8) Zwi^kszenie skutecznosci interwencji podejmowanych wobec sprawcow
przemocy w rodzinie.
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Do zadari wlasnych gminy nalezy w szczegolnosci:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy \ rodzinie:

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzialania przemocy
w rodzinie w szczegolnosci poprzez dzialania edukacyjne sluza_ce wzmocnieniu
opiekuiiczych i \vychowawczych kompetencji rodzicow w rodzinach zagrozonych
przemocy w rodzinie;

3) zapewnienie osoba_ dotknietym przemocy w rodzinie miejsc w osrodkach \vsparcia;

4) Tworzenie zespolow interdyscyplinarnych.

Przeprowadzenie diagnozy na temat zjawiska przemocy w rodzinie przez samorzaji
terytorialny jest mozliwe poprzez zebranie szczegolowych wiadomosci dotyczapych w/w
problemu. Zrodlem takich informacji sa_ statystyki policyjne, statystyki sajdowe, dane
z pomocy spotecznej: dane z lokalnych organizacji pozarzq_dow)'ch zajmuja_cych si?
pomaganiem, a takie insrj'tucji takich jak: szkola; przychodnie rejonowe, poradnie
odwykowe, gminna komisja roz\via_z^vania problemow alkoholo\vych, lokalna prasa.
Z uwagi na powyzsze fakty konieczne jest podj^cie dzialan zmierzaja^cych do edukacji
spoleczenstwa dostarczaja_c wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie
z problemem. Niezb^dne jest rowniez zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej
i terapeutycznej ofiarom przemocy, ze szczegolnym uwzgle_dnieniem krzywdzonych dzieci.

W oparciu o diagnoze_ oraz glowne zalozenia niniejszego programu realizowane
szczegolowe dzialania na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie.
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Diagnoza przemocy na terenie Gminy Bedlno

Dane z Komisariatu Policji w Zychlinie

Na podstawie przekazanych przez Policje_ danych ustalono, iz Kornisariat Policji w Zychlinie
prowadzi liczne dzialania zmierzaja^ce do ograniczenia i karania przestepczosci zwiazanej ze
stosowaniem przemocy domowej. w tym stosowanie procedur Niebieskiej Karty.
Tabela 1. Zjawisko przestqpczosci na terenie Gminy Bedlno spowodowane przemocq.
i naduzyvvaniem alkoholu w latach 2008-2010.

Rok
Liczba
przeprowadzonych
interwencji domowych
ogolem
w tym liczba
interwencji
dotyczqeych przemocy
w rodzinie
Liczba sporz^dzonych
Niebieskich Kart
Liczba
pokrzywdzonych
w wyniku przemocy
\ rodzinie ogotem
w tym
- kobiet
- m^zczj'zn

- dzieci

Liczba nietrzezwych
sprawcow przemocy
Liczba
przeprowadzonych
postejiowari
dotycza_cycli art. 207
Kodeksu karnego
w tjTTi liczba
post^powari
zakonczonych
sklerowaniem aktu
oskarienia
w tym liczba
post^powan gdzie
zalozona byla
Niebieska Karta

2008

72

48

14

14

13

1

0

13

1

1

1

2009

55

35

17

18

16

1

1

16

2

1

1

2010

39

21

19

20

18

1

1

18

5

5

5

Zrod-lo: Komisariat Policji w Zychlinie
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Dane z Gminnej Koinisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w
Bedlnie przedstawia ponizsza tabela

Podstawq. prawnq. dziatania gminnych komisji rozwiajzywania problemow alkoholowych jest
ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.
Do zasobow umozliwiajajsych prowadzenie dzialalnosci maj^cej na celu pomoc ofiarom
przemocy mozna zaliczyc czlonkow Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych.
Do zadan Gminnej Komisji Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych nalezy mi^dzy
innymi udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puja^ problemy alkoholowe pomocy
psychologicznej, prawnej w szczegolnosci ochrony przed przemocq..

Tabela 2. Dzialania Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych za lata
2008-2010.

Lp

1

2

3

Wyszczegolnienie

Osoby obj^te dzialaniami GKRPA

Ilosc skierowanych wnioskow do
sadu o przymusowe leczenie

sprawcy przemocy

2008

31 w tym 3 kobiety

11

4

2009

1 1 w tym 2 kobiety

2

2

2010

21

8

2

Zr6dlo: GKRPA w Bedlnie

Dane z Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Bedlnie na temat
zjawiska przemocy w rodzinie na lata 2008-2010

W Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Bedlnie jest zatrudnionych:

-kierownik,

-starszy specjalista pracy socjalnej,

-specjalista pracy socjalnej.

Osrodek Pomocy Spolecznej realizuje mi^dzy innymi zadania z zakresu ustawy o pomocy
Spolecznej, ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, ustawy
o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. W kazdej z w/w ustaw wystejDuje odniesienie do
problemu przemocy w rodzinie co oznacza, ze instytucja ta ma za zadanie bezposrednio
wl^czac si? w problematyk^ przemocy domowej tj. udzielac pomocy ofiarom przemocy
domowej oraz wdrazac procedury w stosunku do sprawcow przemocy. Bezposredniq. pomocq-
rodzinom i osobom potrzebujacym zajmuja^ si? pracownicy socjalni dzialajaj^y zgodnie
z ustalonq. rejonizacj% W ramach swoich kompetencji i zadan pomoc spoleczna wykonuje
dzialania w szczegolnosci polegajaj^e m.in. na: przeprowadzaniu wywiadow srodowiskowych
umozliwiaja^cych diagnoz^ sytuacji rodziny lub osoby; pomocy w zalatwianiu spraw
urzedowych i innych waznych spraw bytowych; przyznawaniu i wyplacaniu zasilkow
celowych; pracy socjalnej; prowadzeniu poradnictwa i interwencji w zakresie
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przeciwdzialania przemocy w rodzinie; udzielaniu informacji o przysluguja^cych
swiadczeniach i formach pomocy o mozliwosciach uzyskania pomocy w srodowisku
lokalnym; wskazuje miejsca zajmuja^ce si? pomaganiem ofiarom przemocy domowej; w razie
potrzeby zwraca si? do policji o podj^cie dzialan prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie
z kompetencjami policji. Zgodnie z ustawq. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie zadania
w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie majq. bye realizowane w oparciu o zapisy
ustawy o pomocy spolecznej oraz ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi. Jednoczesnie omawiana ustawa do zadari wlasnych gminy wprowadza:

-tworzenie gminnego systemu przeciwdziaiania przemocy w rodzinie,

-prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie,

-opracowanie i realizacj? programow ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

-prowadzenie gminnych osrodkow wsparcia.

Tabela 3. Dzialania Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Bedlnie w zakresie przemocy
zalata 2008-2010.

\Vyszczeg61nienie

I- zrodta ujawnienia
przemocy

2- liczba
sporzqdzonych
Niebieskich Kart

3- liczba wnioskow
kierowanych do
komisji rozwia^zywania
problemow
alkoholowych

4- ilosc czynnosci
podejmowanych w
srodowisku dot.
przemocy w rodzinie

5- rodzaj zadari
realizowanych przez
osrodek na rzecz
przeciwdzialania
przemocy w rodzinie

2008

Na wniosek
pokrzywdzonej,

od rodziny,
z policji

1

1

3

- praca socjalna
- kierowanie na komisj?
rozwia^zywama
problemow
alkoholowych
- pomoc finansowa

2009

Na wniosek
pokrzywdzonej,

od rodziny,
z policji

1

1

4

- praca socjalna
- kierowanie na komisj?
rozwia_zywama
problemow
alkoholowych
- pomoc finansowa

2010

Na wniosek pokrzywdzonej,

od rodziny,
z policji

1

3

4

- praca socjalna
- kierowanie na komisj?
rozwia_zywania problem6w
alkoholowych
- pomoc finansowa

Zrodio: opracowanie wlasne na podstawie danych GOPS Bedlno
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Beneficjenci programu

Wszelkie cele i dziaiania zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego programu majq.
sluzyc poprawie sytuacji rodzin doznaja_cych przemocy jak i ochronie rodzin zagrozonych
przemoca_. Aby efektywnie zapobiegac problemowi przemocy w rodzinie i zwalczac
zachowania przemocowe, niezb§dne jest stworzenie spqjnego i wielopoziomowego systemu
pomocy osoba uwiklanych w przemoc, systemu opartego o aktywizacje_ i rozwoj zasobow
lokalnych, zwlaszcza form pomocy oraz specjalistow, ich kwalifikacji i umieje_tnosci.
Program kierowany jest zatem zarovvno do osob pomagaja_cych jak i do samych rodzin.

Program kierowany jest do:
a) ofiar przemocy w rodzinie, w tyrn:
- dzieci,
- wspotmaizorrkow lub partnerow w zwiajzkach nieformalnych,
- osob starszych,
- osob niepelnosprawnych.
b) sprawcow przemocy w rodzmie,
c) swiadkow przemocy w rodzinie,
d) przedstawicieli instytucji i shrzb zobowiqzanych do udzielania pomocy w sytuacji
przemocy;

e) spolecznosci lokalnej.
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Cele programu
Cel glowny:

PRZECIWDZIAJLANIE PRZEMOCY W RODZINIE ZWIEKSZENIE
DOST^PNOSCI I SKUTECZNOSCI PROFESJONALNEJ POMOCY

ORAZ OCHRONA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

e
Cele szczegolowe:

1. Skuteczne i efektywne zwalczanie przemocy w rodzinie;

2. Zapewnienie osobom doznaja_cym przemocy bezpieczenstwa i skutecznej pomocy;

S.Zapewnienie interdyscyplinarnych szkolen dla sluzb zajmujajrych si^ problemem przemocy;

4. Zmiana postawy mieszkancow wobec przemocy w rodzinie poprzez dzialania inforrnacyjno
— edukacyjne.
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Zadania programu

LP ZADANIA SPOS6B REALIZACJI ZADA& TERMIN
REALIZAC'JI

REALIZATOR LUB
KOORDYNATOR

Powolanic Zcspolu Interdyscyplinarnego Zespol skladat sie bgdzic z grupy specjalistow
reprezenlujacycl) instytucje powolane pr/ez
Wojta Gminy Bedlno zgodnic z Uclnvala. Rady
Gminy w Bedlnie \ sprawie trybu i sposobu
powolywania i odwolywania cztonkow zcspolu
interdyscypliruiniego oraz szczegolowe warunki
jego funkcjonowania

I i II kwarlal
2012

Wojt Gminy Bedlno

Prowadzcnie przez Zesp6f
Inlerdyscyplinarny zin(egro\vanycli i
skoordynowanycli dzialari w zakrcsic
przeciwdziatania przemocy \ rodzinie

- Podejmowanic dzialaii w srodowisku
zagrozonym pr/umocq w rodzinic, niajiicycli na
cclu zapobicganie zjawisku
- Diagnozowanie problemu przcmocy w
rodziiiic
- Inicjowanie inlerwcncji \ srodowisku
dotkni?tym pr/emoca. w rod/inic
- Opracowanic i rcalizacja planu pomocy w
indywidualnych przypadlcach
- Rozpowszechnionie informacji o instytucjacli
oraz mozliwosciaeli udziclania pomocy w
srodovvisku lokalnym
- Inicjowanie dzialaii w stosunku do os6b
stosuja_cych pr/cmoc w rod/inic
- Monitorowanie sytuacji rodzin, w kt6rycli
istnieje zagrozetiie \vysli\pienia przcmocy oraz
rodzin, w kl6rycli docliodzi do przemocy
- Prowadzcnie dokimieniacji dzialari
podejmowanych wobec rodzin, w ktorych
dochodzi do przemocy oraz efbku'nv lych
dziaian.

od 2012 do
2015

- Kierownik COPS
- Przewodnicziicy Zespolu
Interdyscyplinarnego

Realizacjfl 1'rogramow ochrony ofiar
przemocy w rodzinie

- Kierowanic oilar przemocy do psycliologa
dzialaja,cego w K R P A w Bcdlnie
- Wspolpraca z instytucjami prowadziicymi
bostelc, domy sainotriej matki
- Okreslenic sposobu rozwi-izania problemow
zwia./.anycli z przemoca,, dolycziicycli
indywidualnych firodowisk
- Praca socjalna z osobami doznaj;\eymi
przemocy

od 2012 do
2015

-Zespol Interdyscyplinarny
- Przewoduiczijcy Komisji
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowycli w Bedlnie
-OOPS
- Komisariat Polieji w
Zyclilinie
- KRPA w Bedlnie
- Sluzba zdrowia

Podniesienie pozJomu wiedzy i
umiej^inosci osob realizuj^cyeli zadania
zwiazanc z przeciwdziafanicm przemocy
w rodzinie

- Systematyczne szkolenia wszystkich
przedslawieicli shi/b podejmuj;\cycli d/.ialania
na rzccz rodzin uwiklanycli w przemoc, w tym
S7.kolenia / /nkresu diagnozovvania pr/cmocy w
rodzinie, realizacji procedury Niebieskiej Karty
i prowadzenia interwencji kryzysowej. W lyrn
celu przeprowadzanc beda, obok szkolen
resortowycli wspolnc szkolenia shizb, ndzial \
szkoleniach, konferencjach temalycznycli
- zapcwnicnie pomocy psychologiczncj dla osob
zavvodovvo zajmuj;|cych si? przeciwdzialaniem
przemocy w rodzinie.

od 2012 do
2015

- KRPA w Bcdlnie
-Zespol Intcrdyseyplinarny
-COPS
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5. Zmiana postawy rnicszkaiicow wobcc
przemocy w rodzinie poprzez dziatania
informacyjno- cdukacyjnc, a w
szczegolnosci;

- Rozpowszcchnianie materiatow edukacyjnych
(broszur, ulotck, plakalcnv itp.) dotycza_cycli
zjawiska przcmocy rodzinie wsrod lokalncj
spolecznosci
- dostarczenie informacji o instytucjacli
udzielaja,cycli pomocy i wsparcia ofiarom
przcmocy w rodzinie
- spotkania informacyjne z micszkancami
Gminy

od 2012 do
2015

- Przewodniczacy Komisji
Rozwia_zywania Prob!em6w
Alkoliolowych w Bedlnie
-OOPS

Finansowanie prograniu
Zrodlem flnansowania Programu Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bedlno sâ  srodki wlasne gminy b^dajoe w budzecie
Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Bedlnie na realizacj^ zadari przeciwdzialania
przemocy w rodzinie.

Plan flnansowania prograniu przedstawia ponizsza tabela

Nr Nazwa zadania Srodki wlasne na zadania z
Gminnego Programu
Przeciwdzialania Przemocy i
Ochrony Ofiar w rodzinie

Kierowanie ofiar przemocy do psychologa dzialajapego w KRPA w
Bedlnie

1 000,00 zl

Wsporpraca z instytucjami prowadz^cymi hostele, domy samotnej matki
(konieczne przypadki umieszczenia)

4 000,00

Systematyczne szkolcnia wszystkich przedstawicieli sluzb
podejmiija^cych dziatania na rzecz rodzin uwiklanych w przemoc, w tym
szkolenia z zakresu diagnozowania przemocy w rodzinie, realizacji
procedury Niebieskiej Karty i prowadzenia interwencji kryzysowej. W
tym celu przeprowadzane b?da^ obok szkoleii resortowych wspolne
szkolenia shizb, udzial w szkoleniach, konferencjach tematycznych
- zapewnienie pomocy psychologicznej dla osob zawodowo zajmujacych
si? przeciwdziafaniem przemocy w rodzinie.

2 000,00 zl

Spodziewane efekty realizacji prograniu
Spodziewane efekty Programu to stworzenie kompleksowej pomocy dla osob dotkni^tych
przeinocaj podniesienie jakosci swiadczonych uslug oraz podkreslenie partnerskiej roli
organizacji pozarza^dowych w prowadzeniu dziaian w zakresie rozwiajzywania problemow
przemocy w rodzinie.

W szczegolnosci b^da^to:
1) Zmiana postaw spoleczenstwa wobec przemocy w rodzinie.
2) Zwi^kszenie skutecznosci i dost^pnosci pomocy dla osob doswiadczajq.cych przemocy w
rodzinie.
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3) Zwi^kszenie spotecznej swiadomosci i zaangazowania w sprawy przeciwdzialania przemocy w
rodzinie.
4) Zmniejszanie rozmiarow zjawiska przemocy w rodzinie
5) Poglebienie wiedzy spoteczenstwa o zjavvisku przemocy w rodzinie i sposobach radzenia sobie
z tym problemem.
6) Wzrost liczby placowek udzielajajcych pomocy w srodowisku lokalnym.
7) Wzrost liczby osob profesjonalnie pomagaja^cym ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
8) Spadek liczby rodzin, w ktorych interwencje Policji i innych shizb zajmujq.cych si^ przemocy
w rodzinie podejmowane 53. wielokrotnie.

Ewaluacja i monitoring
Program b^dzie ewaluowany poprzez systematyczn^ sprawozdawczosc (co najmniej 1 raz w roku)
dokonywant\ ramach wszystkich elementow systemu. W ramach monitoringu systematycznie
gromadzone bexlq. dane dotycza^ce realizacji celow programu, co umozliwi ocen^ post^pu jego
realizacji. Uzyskane informacje b^dq. sluzyc sprawdzeniu efektywnosci i skutecznosci dzialan
programowych. Sprawozdanic roczne z realizacji programu Kierownik GOPS — koordynator
Programu przedlozy Radzic Gminy oraz Wojtowi Gminy Bedlno.

Podstawowymi wskaznikami shizqcymi do ewaluacji programu sq:

ilosc wypelnionycli Niebieskich kart i liczba obj^tych tq^ procedura^

liczba podjetych interwencji kryzysowych wobec ofiar przemocy doroslych i dzieci,

liczba osob obj^tych zaj?ciami ediikacyjno-profilaktycznymi - dorosli i dzieci,

liczba dzieci i mlodziezy doznaj^cej przemocy, zgloszonej przez wychowawcow , opiekunow

szkolnych,

liczba instytucji, ktore dzialaja^w obszarze przeciwdzialania przemocy w rodzinie,

liczba wyrokow w sprawach karnych z art. 207,

liczba ponownych incydentow stosowania przemocy wsrod sprawcow obj^tych procedure

,,Niebieskie Karty",

liczba porad udzielonych osobom dotkni^tym przemoc%

liczba osob obj^tych poradnictwem oraz pomoca, i wsparciem,

ilosc posiedzen zespoiu interdyscyplinarnego,

ilosc spraw rozpatrzonych przez zespol interdyscyplinarny,
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liczba osob obj^tych szkolemami.

Uwagi koncowe

Niniejszy Program jest programem ramowym, wytyczajajoym kierunki dzialania i moze podlegac
uzupelnieniom i modyfikacjom wynikaja^cym z biezq_cych doswiadczen jak i zmian
organizacyjnych i prawnych.
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