ZałączntkNr 4 do protokółu
Nr IV/2011 z sesji
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 4 lutego 20II r.

UCHWAŁA Nr IV/22l2011
Rady Gminy Kruklanki
z dnia

4 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia\ania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2012.

Napodstawieart. 18ust.2pkt15,art.40 ust. 1, art.4I ust. l ustawy zdniaSmarca
1990 r o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z200Ir. Nr 142, poz.I59l zpoźn. zm.) orazna
podstawie arl' 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 Iipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (Dz.U' z 2005r.Nr 180' poz. 1493 zpóźn. zm) Rada Gminy Kruklanki uchwala, co
następuje:

si
Uchwala się Gminny Program PrzeciwdziaŁania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar
Przemocy w Rodzinie nalata20II-20I2 stanowiący załacznikNr 1 do niniejszej uchwały.

s2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

$3
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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ZałącznIkNr

1 do

NrIYl22l20l1

uchwały

Rady Gminy Kruklanki
z dnta 4 lutego 20IIr.

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata Z0ll-Z0lz
Wstęp
Zjawisko przemocy w rodzinie , ze względu na swoją złoŻonośc,zasługujena miano problemu
interdyscyplinarnego i jako takie IeŻy w kręgu zainteresowań zatowno osób zwiąźanych
ze
,,światem nauki'', jak równieŻ ,,praktyków''. Do tej ostatniej grupy naleŻą: pracownicy

socjalni, streetworkerzy, pracownicy słuzby zdrowia,

*y-iu."

sprawiedliwoŚci,

fuŃcjonariusze organów ścigania, terapeuci, pracowni cy organizać1i porurrądowych, etc).
Ze względu na wieloaspektowy charakter moŻna powiedzieć, że interesujący nas problem
posiada wiele oblicz i manifestuje się w róznorodny sposób. Dowodem na taki
stan rzóczy jest
nie tylko mnogośó definicji i typologii pojęcia
w
rodzinie",
ale
również
istniónie i
''przemoc
wykorzystywanie różnoro dnych meto d pr zeciw działania
temu zj awi sku.

gdzieśmiędzy problematykę
stwa rodzin) ptzeŻywa swoisty
być chociaŻby ciągle rosnąca

badań naukowych w tym zakresie, zwiększają

za przectwdzi
skutki toczącej się debaty społecznej o roŻnyc
wskazac trzeba z całą stanowczością, Że są one nie tylko naukowe (teoretyczne),
ale coraz
częściej mają swój wymiar praktyczny. Mowa tuĘ o podejmowaniu pTzez inst1.tucje
publiczne i organtzac1e pozarządowe wspólnych wysiłków prowad zących do
opracowywania
i realizacji programów przeciwdziału'iaprzemocy w rodzinie . Jednaije do pełnego sukcesu
i
powodzenia' w realizowaniu gminnych, wojewódzkich i ogólnokrajor'yct
programów,
potrzebne jest zawtązanie ścisłejkoalicji róznego rodzaju podmioiow-pośrednio
bądŹ
bezpośrednio zwtązanych z problematyką przemocy w rodzinie. Analizując
doświadczenia
wydaje się, ze jedynie regularna międzysektorowa współpraca wielu insiytucji i
organtzacjt
(ośrodków pomocy społecznej, placówek służbyzdrowia i oswiaty,
wymiatu
jednostek badawczych) moze w sposób
awiska plzemocy w rodzinie. Wydaje się
emów zwtązanych zprzęmocą w rodzinie,
bywatelskiego.
rządowych odpowiedzialnych

sposób przemoc domowa wctąŻ się odnawia.

Wg

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy - przemoc w rodzinie to jednorazowe lub
powtarzające się umyślnedziałanie lub zaniechanie naruszające prawa
lub dob.a osobiste
osób najbliŻszych lub wspólntę zamieszkujących, u*
naraŻające te osoby
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na
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wo
tak
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uszające

ich godność,nietykalnośc cielesną,

na ich zdrowiu ftzycznym lub psychicznym, a
e u osób dotkniętycir prź"-o"ą.'

z ciepłem, miłościąi b"rfi""reństwem, często jest
miejscem, w którym wiele jest cierpienia , bólu i lęku. Czasamidochodzi do
tragedii. óu."r'l"
na określeniezjawiska uŻywa się takich określeń jak ,,przemoc w rodzinie'' ńb
,' plzemoc
domowa".
Dom rodzinny, choć kojarzy się nam

ś
rodz
lub j
a ofi
W

w na temat przemocy w

za stosowaniern pr"eńcy
mu poczucie beżkarnoŚci,
nie i niesienie pomocy.
Według danych Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach oraz Gminnego
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego PrzeciwdziałantaPrzemocy w Rodzinie
wynika, ze ńa
terenie gminy Kruklanki występuje zjawisko pruemocy w rodzinie, co potwi
erdz.a poniŻsze
zestawienie:
Z porad Punktu w zakresie plzemocy skorzystało:
w 2008 roku - 38 osoby
w 2009 roku - 44 osób
w 2010 roku -59 osób
Podstawy prawne pro gramu :
Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziaŁaniu plzemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r.,
Nr
180,poz. 1493 zpoźn. zm');
Ustawa z 12 marca2004t. o pomocy społecznej (tj.Dz.U. 22009r., Nr 175, poz.1362
z
poźn. zm.);

z Ż6 puŹdziemlka l982r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałantu
alkoholizmowi (tj. Dz.IJ. z2OO2r.,Nr 147, poz.7231 zpoźn. zm.);
Ustawa

I.

Cel programu

Celem plogramu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy
w rodzinte oraz
inicjowania i wywieranla działań polegających na podnoszeniu świadomóści
społecznej w
zakresie ptzyczyn i skutków pzemocy w rodzinie oraz ochron a oftarprzemocy
w rodzinie.

II. Oczekiwane rezultaty

1. Zwtększenie skutecznościi dostępnościpomocy ofiarom pzemocy.
2. Pogłębienie wiedzy społecznościlokalnej na temat zjawiska p.'"ńo"y domowej.
3. Zwiększenie społecznej wrazliwości mieszkańców gminy *tb"" przemocy
w rodzinie.

4. Wzrost liczby

przeszkolonych osób

z problemem przemocy.

przygotowanych

do

pomagania rodzinie

5. Zacieśnieniewspółpracy między instytucjami zajmującymi się
przemocy.

I II. Z a d aniu p ro g r am u P rze c iw iI ziałan ia p r ze mo cy
w rodzinie

problematyką

Pomoc w zakresie przeciwdziałanta przemocy w rodzinie mają obowiązek świadczyc
gmina, policja, pomoc społeczna, słuzba zdrowia, oraz organi zacje póz'arząd'owe.

Gmina
których występuje problem alkoholowy,
ściochrona przedprzemoaą w rodzinie są
przęZ Gminną Komisję Rozwiązyrvania

iem własnym gminy jest zapewnienie osobom
dotniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia

Policja

Policja jest zobowiązana

do ochrony bezpieczeństwa ludzi otaz do utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego. To właśniepolicjanci najczęściej interweniują
bezpośrednio w sytuacji przemocy. Do podstawowych zadan policji ziwatych w Ustawie
o
policji, naleŻąm.in.:
-

ochrona Życia

naruszającymi te dobra,

i

zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami

-

inicjowanie i organizowanie działan mających na celu zapobieganie popełnieniu
przestępstw i wykroczen oraz zjawiskom kryminogennym
i wspołaział_ańe w tym
zakresie z otganami państwowymi, samorządowymi l organizacjamipózarządowymi,
- wykrywanie przestępstw i wykro częn otaz ściganie ich sprawców.
Policja jest jedyną insĘtucj ą, która moze interweniowaó przęz całą dobę, dlatego teŻ
inter'wencja taka porł'inna rvprowadzić w rodzinie istotne zmiany, przede
wsz}stkim
ujawnienie plzemocy' przerwanie izolacji rodziny, wyrównanie dysp.opbrcji sił pomiędzy
Splawcą' a oftarą otaz umoŻliwienie ofiarom uzyskania ciągłego wiparcia"przedstawicieii
rcŻnych służb.ogromną rolę w walce Zprzemocąodgrywają dżielnicowi,ktorzyjako pierwsi
mają kontakt z pokrzywdzonymi, przyjmują zawiadomienia o przestępstwió," pou)zają
o

przysługujących ofterze prawach, informują

o

placówkach

'r'iorą"y"h

poL<rzywdzonym' tj. schroniskach, placówkach psychologi czno-pedagogicznych.

po.o.

Pomoc społeczna

Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia
trudnych sy'tuacji zyciowych, których same nie są w stanie pokonać, a talł,ę zapobieganie
powstawaniu tych sy'tuacji. Pomocy społecznej udziela się między innymi
* pr'ypudk,r,
ubóstwa, bezrobocia, bezradności
w Sprawacn'opiemŁ"'o-i"ychowawczych

prowadz
sytuacji
niej wyn

i
narkomanii, zd,arźenia losowlgo i
moŻe sprzyjać występowaniu przemocy lub z

koholizmu

i

swoich obowiązków powinien:'
plzeplowa dzic vły wiad środowi skowy, umozliwiaj
ący diagnózę sytuacj i,
- przygotować plan pomocy'
- udzielió pomocy finansowej, prawnej, psychologi cznej,
- w przypadku stwierdzenia przemocy' skierować do odpowiednich instytucji
zajmujących
się przemocą, umieśció w schronisku oraz za zgodą o.oby poszkodowan ej źwrocić
się do
policji o pomoc.
- prowadzić ,,Niebieską Kartę''
-

Służba zdrowia

Zadaniem służbyzdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta, a poniew aŻ ptzemocy
często
towarzyszą wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego i zawsze występują uszi<odzenia
zdrowia psychicznego, dlatego teŻ zjawisko plzemocy w rodzinie r<warinr<uie
się do zakresu
objętego Świadczeniami zdrowotnymi. Zgodnte z ustawą o zawodzię lękarza ma
on
obowiązek poinformowanja władz o określonych okoliczrrościach, czyli o podejrzeniu
wystąpienia przestępstwa. Może równiez wydaó zaśwladczenieo odniesiónych obrazeniach
(obdukcja), podać informacje o możliwościach szukania pomocy.
o rganizacj e p ozarządow e

organizacje te często prowadzą:
- telefon zaufania dla ofiar przemocy,
- punkty informacyj no-konsultacyj ne,
- ośrodki pomocy'
- świetlice dla dzie ci z t o dzin pato lo gi cznych,
W ramach swojej działalnościoferują m. in.:
- pomoc psychologicznąi prawną
- pomoc socjalną
- grupy wsparcia
- pomoc w zaŁatwtaniu spraw urzędowych i innych
Cele programu będą osiągane poprzez działania prowadzące do:

1'

2.
3'
4.
5.

6'
7

'

8.

i kwalifikacji przedstawicieli róznych grup zawodowych
stykających się z problematyką przemocy w rodzinie.
Systematycznej edukacji środowiska lokalnego na temat plzemocy w rodzinie'
Nawiązania współpracy z przedstawicielami poszczegolnych słuzu i instytucji
w celu
ułatwienia przepł1łv.Lr informacj i'
ochrony oftar przemocy poprzez wsparcie prawne i psychologiczrrc.
IJdziału dzieci i ntłodzieŻy w ploglam ach dotyczącyóhprofitat<tyt<i przemocy.
Kontynuacji działalnościGminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
P r zę c tw dziaŁania P rz emo cy.
Podnoszenia wiedzy

Wspierania aktywnych form spędzania wolnego czasu promujących zachowania

aseft)r,vne.

Powołania Zespołulnterdyscyplinarnego.
W skład Zespołu wchodzą:
- przedstawiciel gminnej komisj i r o związy wania problemów
alkoho lowych,
- przedstawiciel policji,
- przedstawiciel jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej'
- przedstawiciel oświaty,
- przedstawiciel ochrony zdrowia,
atakŻe kurator sadowy.
W skład Zespołu mogą wchodzic równteŻ prokuratorzy oraz przedstawiciele innych
p o dmi o tó w działaj
ący ch na r ze c z pr ze ciw działania p rZ e m o c y w ro dz i ni e
.

Realizacja proglamu odbywać się będzie w ciągu najbliŻszych lat, ajego efekty zaleŻeć
będą od ścisłejwspółpracy podmiotów, sytuacji w gminie oraz środków finansowych, które
zo staną pT Zeznaczone na ich ut ze czywi stni eni e.

ośrodek Pomocy Społecznej ptzeznacza na realizację działń środki własne gminy, a

ponadto ubiegaó się będzie o dofinansowanie ztnnych źródeł.

Zespoł Interdysyplinarny powołany przez Wójta Gminy Kruklanki realtzowaŁ będzie
działanla na tzecz przeciwdziaŁu'ia przemocy w rodzinie.
obsugę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinamego zapewnia ośrodekpomocy

społecznej

IV. Partnerzy

w realizacji programu

Przedstawiony program obejmuje teren gminy Kruklanki, w ktorym uczestticzyc
będą instytucje i otgantzacje, takie jak:
1. Urząd Gminy Kruklanki,
2. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach,
3 . Gmirrrra Komisj a Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kruklankach,
4. Placówki szkolne i przedszkolne na terenie gminy Kruklan]<i'
5. Niepubliczny Zal<ład opieki Zdrowotnej w Kruklankach,
6. Policja.
7. Sąd Rejonolvy w Giżycku,
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gizycku,
9. Pedagog szkolny'uv Kruklankach,
10. Psycholog,
77 ' organtzacje pozaruądowe,
12. Gminny ośrodek Kultury w Kruklankach.

