UCHWAŁA NR L/204/2014
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art.6 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.)
Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:
§1.
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Kapturska

Załącznik do Uchwały Nr L/204/2014
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014-2017

Golina, 2014 r.

Wstęp
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka , kształtującym,
osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla
dzieci. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie 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 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. O przemocy w rodzinie mówiono niewiele. Przemoc jest poważnym
zaburzeniem w funkcjonowaniu rodziny prowadzi do naruszeń norm moralnych i prawnych,
tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń
czy zabójstw. Przemoc jest przestępstwem.
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 pkt 1 ( członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu
art. 115 § 11 ustawy z dnia 6.06.1997r – 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 cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. ‘’
Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do badania. Agresja ze strony osób
najbliższych może być wstydliwie ukrywaną tajemnicą . Prawie 70% sytuacji przemocy
zachodzi w rodzinach, gdzie istnieje problem alkoholowy. /mat. Przewodnik do procedury
interwencji wobec przemocy w rodzinie- niebieskie karty wydawnictwo PARPA W-wa
2005r/.
I. Analiza problemów społecznych na terenie Gminy Golina
Gmina

Golina

liczy

11.837

mieszkańców.

Liczba

osób

bezrobotnych

zarejestrowanych na dzień 31.12.2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie wynosiła
944, z czego jedynie 90 osób pobiera zasiłek dla bezrobotnych.

Statystyki policyjne podają, że na terenie gminy w roku 2013 przeprowadzone zostały
144 interwencje domowe związane z przemocą w rodzinie, gdzie założono „Niebieskie
Karty”. W związku z nadużywaniem alkoholu i przemocą w tym w ramach „Niebieskiej
Karty” skierowano 14 wnioski do Sądu.
Ze sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wynika, że w 2013 r. przeprowadzono rozmowy motywujące do leczenia odwykowego z 89
osobami.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie dysponuje danymi, z których wynika,
że utrzymuje się bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, a nałogi
nie sprzyjają poprawie warunków życia mieszkańców gminy. W 2013 roku z różnych form
pomocy skorzystało 316 rodzin (852 osób).
Wielkość zjawiska przemocy na terenie gminy nie jest dokładnie ustalona w związku
z występowaniem przemocy ukrytej, czyli toczącej się w rodzinie czy w szkole, ale nieujętej
w statystykach z powodu braku wiedzy na temat jej występowania.

II. Cele programu
Celem Programu jest:
1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Golina,
2) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie,
3) zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Cele ogólne będą realizowane przez:
1) budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy,
2) diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Golina,
3) podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie,
4) udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
5) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.
III. Założenia Programu
Realizacja celów Programu zakłada:
1) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie,
2) promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy,
3) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie,
4) działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy.

IV. Program jest spójny z Programami:
Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy,
Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miasta i Gminy Golina na rok 2014.
Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005
r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013.182 z późn. zm),
ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2012 poz.1356 )

V. Zasoby Gminy Golina w zakresie realizacji Programu:
1. Zasoby ludzkie – specjaliści z różnych dziedzin.
2. Zasoby instytucjonalne – instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy
w rodzinie oraz instytucje i organizacje pełniące funkcję wspierającą:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Posterunek Policji,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej,
placówki oświatowo-wychowawcze,
Zakłady Opieki Zdrowotnej,
parafie.
VI. Czynniki gwarantujące właściwą realizację Programu:
poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym,
dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych,
dobra współpraca służb i instytucji na terenie gminy oraz poza nią,
otwartość i chęć współpracy specjalistów,
silne więzi rodzinne,
chęć zmiany i wyjścia z kryzysu.

VII.

Zagrożenia w realizacji zadań:
stereotypy panujące w środowisku na temat przemocy w rodzinie,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
brak współpracy rodziny w zakresie przezwyciężania kryzysów,
problem uzależnienia od alkoholu w rodzinach,
ubóstwo,
brak infrastruktury socjalnej w gminie,
brak lub zbyt mała współpraca interdyscyplinarna,
brak motywacji ekonomicznej dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

VIII. Realizacja celów Programu

CEL 1
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Golina.
Działania:
1. Współpraca w ramach zespołu interdyscyplinarnego:
pracownicy socjalni,
przedstawiciele oświaty,
przedstawiciele policji,
kuratorzy sądowi,
przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
przedstawiciele ochrony zdrowia,
przedstawiciele organizacji pozarządowych,
inni w zależności od zasobów,
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,
rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,
monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą,
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do
przemocy oraz efektów tych działań,

podejmowanie działań prewencyjnych w środowiskach zagrożonych przemocą,
inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą,
udział w działaniach edukacyjno-informacyjnych.
2. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy:
propagowanie skutecznych sposobów powstrzymywania przemocy,
obalanie mitów na temat przemocy,
szkolenia na temat przemocy,
prowadzenie kampanii zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w zakresie ograniczenia
oglądania przemocy w telewizji, grach komputerowych,
wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu promujące zachowania
nieagresywne,
organizowanie spotkań edukacyjnych dla mieszkańców, np. w świetlicach wiejskich,
dystrybucja ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutków,
organizowanie konkurów, np. plastycznych, wśród dzieci i młodzieży w zakresie
zapobiegania przemocy.
Podmioty realizujące działanie:
placówki oświatowo-wychowawcze i kulturalne,
Gminne Świetlice Środowiskowe,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Zespół Interdyscyplinarny.

CEL 2
Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w
rodzinie
Działania:
1. Izolowanie sprawców od ofiar.
2. Udzielanie

informacji

sprawcom

przemocy

na

temat

programów

korekcyjno-

edukacyjnych.
3. Przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu, stosującymi przemoc.

4. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Koninie o obowiązek podjęcia leczenia
odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu.

CEL 3
Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Działania:
udzielanie informacji dotyczącej bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym
przemocą w ośrodkach interwencji kryzysowej i w specjalistycznych ośrodkach
wsparcia,
udzielanie informacji na temat pozyskania zaświadczenia lekarskiego,
udzielanie informacji na temat praw osób będących ofiarami przemocy,
udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjnoedukacyjnych,
rozpowszechnianie telefonu zaufania „Niebieska Linia”, „Pomarańczowa Linia”.
Podmiot realizujący działanie:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
1. Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy:
podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”,
przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach przewodniczącemu zespołu
interdyscyplinarnego.
Podmioty realizujące działanie:
policja,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej,
Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
przedstawiciele oświaty,
Przedstawiciele ochrony zdrowia.
2. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
Podmioty realizujące działanie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
policja,
Gminny Zespól Interdyscyplinarny.
Monitorowanie i sprawozdawczość
Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o informacje podmiotów
zaangażowanych w jego realizację.
Przewodniczący Zespołu do dnia 31 marca każdego roku przedłoży Radzie Miejskiej
sprawozdanie z realizacji Programu.

Finansowanie Programu
Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Golina, dotacji oraz ze środków
pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR L/204/2014
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005r.Nr 180 poz.1493 z późn. zm.) nakłada na gminy, jako zadanie własne obowiązek
tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie . W ramach tych działań
koniecznym jest stworzenie Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Niniejszy program adresowany jest do rodzin, dzieci i młodzieży z terenu gminy
Golina i jest kontynuacją działań realizowanych w latach ubiegłych.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie został pozytywnie zaopiniowany przez Gminny Zespól Interdyscyplinarny

