UCHWAŁA NR VI/53/15
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Spytkowice na lata 2015 - 2025
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz.594 z póżn. zm.), oraz art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), oraz art.6 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 180. poz.1493 z późn. zm.)
Rada Gminy Spytkowiceu c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Spytkowice na lata 2015 - 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr VI /27 /11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Spytkowicach.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik do Uchwały Nr VI/53/15
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 27 maja 2015 r.
GMINNNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SPYTKOWICE NA LATA 2015 - 2025

Spytkowice 2015
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WPROWADZENIE
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2015 – 2025 jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji programu na lata 2011 – 2015.
Program stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Spytkowice na lata 2011 do 2020 oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2014 – 2020, w której wspieranie rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej funkcji jest jednym
z podstawowych zadań.
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
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

podmiotów

realizujących

działania

I. PODSTAWY PRAWNE
Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest:
1) Konstytucja Rzeczpospolitej 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, gminnej 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.
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II. PODSTAWY TEORETYCZNE ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system
wartości, poglądy i styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. W prawidłowo
funkcjonującej rodzinie ważną rolę odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości
i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań,
role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków
rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz z oczekiwaniami
społecznymi.
Przemoc
domowa
może
być
zarówno
skutkiem,
jak
i przyczyną
dysfunkcji
w rodzinie, bez wątpienia należy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań negatywnych o dużej
szkodliwości społecznej. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała ona od zawsze, o przemocy
w rodzinie mówiono niewiele, jakby nie postrzegając jej, jako poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu
rodziny. Takiego, które prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych
skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw.
Przemoc domowa ma różne formy, jednak każda z nich charakteryzuje się tym, że jest intencjonalna.
Podczas aktu przemocy zachwiana jest równowaga sił między sprawcą a ofiarą, narusza ona prawa
i dobra osobiste ofiary, powoduje cierpienie i ból. Ofiarami przemocy domowej są najczęściej kobiety,
dzieci i ludzie starsi.
Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym
seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Mówiąc o przemocy w rodzinie należy podkreślić, że charakteryzuje się tym, iż:
1) jest intencjonalna, to znaczy, że jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie
podporządkowania ofiary,
2) siły są nierówne, co oznacza, że jedna ze stron ma przewagę nad drugą,
3) narusza prawa i dobra osobiste, co oznacza, że sprawca wykorzystując przewagę siły, narusza podstawowe
prawa ofiary,
4) powoduje cierpienie i ból, to znaczy, że sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.
Ponadto, doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samooceny.
Rodzaje przemocy:
1) Przemoc fizyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły, prowadzące do naruszenia
nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień.
2) Przemoc psychiczna – to umyślne działanie wykorzystujące mechanizmy psychologiczne, powodujące
zachwianie pozytywnego obrazu, własnej osoby u ofiary, obniżenie jej poczucia własnej wartości,
pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych.
3) Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych
lub zdeprecjonowania jej seksualności.
4) Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od
sprawcy.
5) Zaniedbanie – to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.
Zaniedbywanie nie wiąże się z użyciem siły, ale z brakiem dostatecznej troski rodzicielskiej, co może być
powodem powstawania uszczerbku na zdrowiu i powodować poważne szkody psychiczne.
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III. ZADANIA SŁUŻB W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
1. Pomoc Społeczna
Celem działań pomoc 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach realizują pracę socjalną
z rodzinami dotkniętymi przemocą.
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 dotknięta przemocą w rodzinie, w razie
konieczności, schronienie w całodobowej placówce świadczącą pomoc.
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. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W sytuacji gdy aktom przemocy towarzyszy spożywanie alkoholu GKRPA 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
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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
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, 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.
IV. OPIS REALIZACJI DZIAŁAŃ
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach świadczy
i psychologiczne oraz socjalne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

poradnictwo

prawne

Ponadto w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy udzielana jest pomoc i wsparcie :
1) interwencja kryzysowa – interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych,
2) porady i pomoc psychologiczna,
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3) hostel dla osób w kryzysie,
4) działania psychoprofilaktyczne,
5) grupy wsparcia, grupy samopomocowe.
Głównym celem działalności GOPS jest pomoc i wsparcie mające na celu przywrócenie równowagi
psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji
kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej osób, które znalazły się w sytuacji
kryzysowej.
W uzasadnionych przypadkach GOPS zabezpiecza osoby doświadczające przemocy
w rodzinie poprzez zaoferowanie tymczasowego schronienia w Hostelu OIK w Radoczy. Ośrodek
dysponuje 2 pokojami interwencyjnymi, które przeznaczone są dla osób dorosłych
i dzieci znajdujących się pod opieką dorosłych opiekunów prawnych, które doświadczają przemocy
w rodzinie oraz osób, które znajdują się w sytuacji kryzysowej czasowo uniemożliwiającej pobyt
w środowisku rodzinnym.
2. W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Spytkowicach udzielana jest pomoc osobom:
1) będącym w kryzysie,
2) uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających,
3) doświadczającym przemocy w rodzinie,
4) stosującym przemoc w rodzinie.
Celem Punktu jest :
1) zwiększenie dostępu mieszkańców do profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz wiedzy
w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień,
2) zmniejszenie poziomu bezradności wśród uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających,
współuzależnionych oraz doznających przemocy w rodzinie,
3) wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
4) udzielanie konsultacji psychologicznych,
5) motywowanie do podjęcia leczenia,
6) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
7) udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie jest formą pomocy skierowaną do osób,
które doświadczyły lub doświadczają przemocy w rodzinie. Członkowie grupy poprzez uczestnictwo
będą świadczyć sobie wzajemnie wsparcie i pomoc, mając możliwość relacjonowania własnych
doświadczeń, sytuacji przemocy, dzielić się użytecznymi informacjami, jednocześnie nawiązywać
kontakt z innymi osobami mającymi podobne doświadczenia.
V. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIESPYTKOWICE
Przemoc w rodzinie jest problemem, o którym trudno się rozmawia, co oznacza, że trudno się go
również bada. Mimo to, iż wiele mówi się na temat zjawiska przemocy w rodzinie, co ma wpływ na
świadomość społeczeństwa, to nadal temat przemocy skrywany jest w czterech ścianach domu.
Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Spytkowice została przeprowadzona w oparciu
o dane statystyczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach oraz Zespołu
Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Posterunku Policji
w Spytkowicach, Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Ryczowie, Spytkowicach i Bachowicach.
Niebagatelny wpływ na stosowanie przemocy w rodzinie może mieć nadużywanie alkoholu. Wielu
sprawców przemocy w rodzinie w chwili popełnienia czynu jest pod wpływem alkoholu. Alkohol osłabia
kontrolę nad zachowaniem i zwiększa prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem na trudności
i niepowodzenia życiowe.
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Tabela nr 1
Liczba interwencji domowych na terenie Gminy Spytkowice w latach 2012-2014
Rok
Ogółem przeprowadzonych interwencji
domowych.
W tym dotyczących przemocy
w rodzinie
Ogółem pokrzywdzonych

2012
102

2013
89

2014
80

13

39

29

24

53

45

W tym :
- kobiet
- mężczyzn

17

40

31

2

9

8

- dzieci

5

4

6

Ogółem nietrzeźwych sprawców
przemocy
Ilość osób doprowadzonych do Izby
Wytrzeźwień

13

35

25

29

34

33

Źródło: Posterunek
Alkoholowych

Policji

w Spytkowicach,

Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Powyżej przedstawione zostały dane dotyczące liczby odnotowanych interwencji domowych oraz liczba
sprawców interwencji nietrzeźwych w tym dotyczących przemocy w rodzinie.
Tabela nr 2
Liczba osób względem, których podejmowano czynności zmierzające do podjęcia leczenia
odwykowego w latach 2012 – 2014.
Rok
Ilość prowadzonych spraw

2012
50

2013
48

2014
48

Ilość spraw skierowanych na drogę sądową

11

12

6

Ilość osób przyjętych w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym

80

52

43

Źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Tabela nr 3
Liczba założonych „Niebieskich Kart” w Gminie Spytkowice w latach 2012 - 2014
Instytucja zakładająca
NK
Policja
GOPS
Oświata
Służba Zdrowia
GKRPA
Razem

2012

2013

2014

13
1
0
0
0
14

37
1
0
0
0
38

25
2
0
0
0
27

Źródło: Zespół Interdyscyplinarny
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VI. CELE PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY OFIARPRZEMOCY
W RODZINIE
Cel Główny:
Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali
tego zjawiska na terenie Gminy Spytkowice.
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.
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Cele szczegółowe programu
Cel 1.
Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Spytkowice.
Lp.

Zdania

Działania

Realizatorzy

Wskaźniki

Termin realizacji

1.

Zbieranie i analiza
danych
dotyczących
występowania
aktów przemocy
w rodzinie

1. Analiza wniosków składanych do
GKRPA o wszczęcie postępowania
w sprawie zastosowania obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu
pod kątem zależności między
nadużywaniem alkoholu,
a stosowaniem przemocy.
2. Sporządzanie statystyk
określających wielkość zjawiska
przemocy i ich aktualizacja.

· GKRPA,
· GOPS,
· Zespół Interdyscyplinarny

Liczba złożonych
wniosków do GKRPA
Liczba opracowanych
diagnoz

2015 – 2025
każdego roku

Cel 2.
Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w rodzinie.
Lp.

Zdania

Działania

Realizatorzy

Wskaźniki

Termin realizacji

1.

Edukacja
społeczeństwa
w zakresie
problematyki
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie.
Podnoszenie

1.Realizacja szkoleń nastawionych na
rozwój umiejętności wychowawczych
rodziców.
2. Organizowanie spotkań mających
na celu zwrócenie uwagi dzieci
i młodzieży na problem przemocy
domowej.
3.Prowadzenie zajęć edukacyjnych

· Urząd Gminy,
· GOPS,
· Zespół Interdyscyplinarny,
· GKRPA,
· Posterunek Policji,
· placówki oświaty,
· inne jednostki działające na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Liczba zrealizowanych
szkoleń.
Liczba osób
uczestnicząca
w szkoleniach.
Liczba materiałów
informacyjnych.
Liczba instytucji

2015 – 2025
Działania ciągłe.
2015 – 2020
Działania ciągłe.
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świadomości
społecznej na
problemy przemocy
w rodzinie.

w szkołach i świetlicach wiejskich
w zakresie radzenia sobie ze stresem,
agresją, konfliktem.
4.Wspieranie aktywnych form
spędzania czasu wolnego przez dzieci
i młodzież, promujące zachowanie
bez przemocy:
- organizowanie festynów rodzinnych,
imprez sportowych, pikników
rodzinnych.
5. Konsultacje psychologiczne
prowadzone w rodzinach zagrożonych
przemocą.
1.Gromadzenie i udostępnianie
zbiorów bibliotecznych i czasopism
w GOPS.
2.Prowadzenie lokalnej kampanii
społecznej poprzez
rozpowszechnianie materiałów
informacyjnych o przemocy
w rodzinie i możliwościach uzyskania
pomocy.

· GOPS,
· Zespół Interdyscyplinarny,
· GKRPA,
· Posterunek Policji,
· placówki oświaty,
· GOK.

prowadzących zajęcia
wychowawczo –
profilaktyczne z dziećmi
i młodzieżą.
Liczba festynów,
pikników, imprez
sportowych.
Liczba konsultacji.
Liczba artykułów
w prasie lokalnej i w
internecie.
Liczba rozprowadzonych
broszurek, ulotek,
plakatów.

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

Zdania

Działania

Realizatorzy

Wskaźniki

Termin
realizacji

1.

Wspieranie osób
doświadczających
przemocyw rodzinie
w przezwyciężaniu
sytuacji kryzysowej.

1.Podejmowanie procedury
„Niebieskiej Karty” i opracowanie
planu pomocy rodzinie.
2. Monitorowanie rodzin dotkniętych
przemocą w rodzinie w celu
zwiększenia poczucia
bezpieczeństwa.
3.Działalność interwencyjna

· GOPS,
· Zespół Interdyscyplinarny,
· GKRPA,
· Posterunek Policji,
· PCPR w Wadowicach
· OIK w Radoczy,
· Punkt Informacyjno –Konsultacyjny
w Spytkowicach,

Liczba założonych
„Niebieskich Kart”.
Liczba osób
korzystających
z proponowanych form
pomocy.
Liczba udzielonych porad,
konsultacji

2015 – 2025
Działania ciągłe.
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w ramach punktu informacji
i wsparcia dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie.
4. Pomoc socjalna dla osób
doświadczających przemocy
w rodzinie. Prowadzenie poradnictwa
specjalistycznego dla osób
doświadczających przemocy
(psychologicznego, prawnego,
pedagogicznego).
3.Pomoc asystenta rodziny dla rodzin
przeżywających trudności w opiece
i wychowaniu dziecka.

· inne jednostki działające na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

i innych form udzielonej
pomocy.
Liczba rodzin objętych
wsparciem asystenta.

2.

Zapewnienie
schronienia osobom
oraz rodzinom
dotkniętym
przemocą
w rodzinie.

1.Zapewnienie osobom dotkniętym
przemocą miejsc w mieszkaniu
chronionym.
2.Współpraca z ośrodkiem interwencji
kryzysowej w Radoczy oraz
z Domem Samotnej Matki
w Wadowicach.
3. Pomoc finansowa dla osób
i rodzin poszkodowanych w wyniku
przemocy domowej.

· GOPS,
· Zespół Interdyscyplinarny,
· UG,
· PCPR w Wadowicach,
· Dom Samotnej Matki w Wadowicach,
· OIK w Radoczy.

Liczba osób
korzystających
z pomocy całodobowych
placówek pomocowych
oraz mieszkania
chronionego.
Liczba osób, które
otrzymały pomoc
finansową.

2015 - 2025

3.

Zmniejszenie
negatywnych
następstw zjawiska
przemocy dla
świadków
przemocy.

1.Organizowanie grup wsparcia dla
osób dorosłych -świadków przemocy.
2. Wspieranie psychologiczne dzieci
i młodzieży – świadków przemocy.

· GOPS,
· PCPR w Wadowicach
· OIK w Radoczy,
· Punkt Informacyjno –Konsultacyjny
w Spytkowicach,
· inne jednostki działające na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Liczba osób
uczestniczących w grupach
wsparcia.
Liczba dzieci i młodzieży,
które otrzymały pomoc
specjalistyczną.

2015-2025
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Cel 4.
Zapobiegnie stosowaniu przemocy.
Lp.

Zdania

Działania

Realizatorzy

Wskaźniki

Termin realizacji

1.

Praca z osobami
stosującymi
przemoc w rodzinie.

2015 – 2025

Zapobieganie
kontaktowaniu się
sprawców przemocy
w rodzinie
z osobami
pokrzywdzonymi.

· Zespół Interdyscyplinarny,
· GOPS,
· Posterunek Policji ,
· PCPR w Wadowicach,
· GKRPA
· Zespół Interdyscyplinarny,
· GOPS,
· inne jednostki działające na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Liczba osób
korzystających
z proponowanych form
pomocy.

2.

1.Kierowanie osób z problemem
uzależnienia stosujących przemoc do
specjalistycznych ośrodków
zajmujących się terapią w tym
zakresie.
1.Stosowanie szczegółowych zaleceń
w toku prowadzenia procedury
„Niebieskie Karty”.
2. Współpraca z Policją, Sądem
Rodzinnym i Prokuraturą w celu
izolowania osób stosujących przemoc
od pokrzywdzonych.

Liczba orzeczeń
dotyczących nakazania
opuszczenia lokalu
mieszkalnego.
Liczba orzeczeń
w zakresie władzy
rodzicielskiej
z uwagi na stosowanie
przemocy w rodzinie.
Liczba osób stosującej
przemoc.

2015 - 2025

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

Zdania

Działania

Realizatorzy

Wskaźniki

Termin realizacji

1.

Doskonalenie grup
zawodowych
zaangażowanych
w problematykę
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie.

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,
pracowników służby zdrowia,

· GOPS,
· Zespół Interdyscyplinarny,
· GKRPA,
· PP,
· PCPR w Wadowicach
· OIK w Radoczy,
· Punkt Informacyjno –Konsultacyjny
w Spytkowicach,
· inne jednostki działające na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Liczba
zrealizowanych
szkoleń.
Liczba osób
uczestniczących
w szkoleniach.

2015 – 2025
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przedstawicieli innych instytucji.
2. Organizowanie spotkań mających na
celu wymianę doświadczeń między
pracownikami różnych instytucji.
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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 GOPS w Spytkowicach, GKRPA oraz innych źródeł.
Monitoring i ewaluacja programu:
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Spytkowice podlegał będzie procesowi monitoringu i ewaluacji w formie sprawozdań, będą
one dotyczyły realizacji programu za rok poprzedni.
Monitorowanie programu będzie prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Spytkowicach 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.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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