Uchwała nr ……………..
Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach
z dnia …………………………

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2015-2020.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – Rada Miejska w Boguszowie – Gorcach uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy na lata 2015-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§2
Źródłem finansowania zadań niniejszego programu są środki finansowe pochodzące
z budżetu Gminy w tym środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) do zadań własnych Gminy należy:
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym opracowanie
i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie.
Poprzedzający program został uchwalony na lata 2011-2014, dlatego koniecznym jest
przyjęcie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na kolejne lata.
Program poddano konsultacją zgodnie z Uchwałą Nr LIV/346/10 Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultacji podejmowanych
uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załącznik do Uchwały Nr ………………..
Rady Miejskiej w Boguszowie –Gorcach
z dnia ………….………… r.

Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy
na lata 2015-2020

I.

WSTĘP

Przemoc w rodzinie, zwana również przemocą domową, to zamierzone,
wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które
narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.
Przemoc w rodzinie w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to
jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub
dobra osobiste osób najbliższych, 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.
Osobami najbliższymi są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, powinowaci,
przysposobieni oraz ich małżonkowie, a także inne osoby wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące.
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się specyficznymi cechami, tj:
 Intencjonalność - jest zamierzonym działaniem ukierunkowanym na ofiarę i ma na celu
kontrolowanie jej i podporządkowanie; zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu.
 Nierównowaga sił – wykorzystuje przewagę sił, uniemożliwiając samoobronę, opiera się
na władzy i kontroli.
 Wynika z działania człowieka– działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez
jednego członka rodziny przeciwko pozostałym.
 Narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę siły, ogranicza
podstawowe potrzeby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (fizjologiczne,
bezpieczeństwa) oraz narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności
fizycznej, godności, szacunku, itd.).
 Powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody,
doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy
różnych instrumentów:
 Przemoc fizyczna – w swej czynnej postaci przybiera działania bezpośrednie z użyciem
siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnienie,
policzkowanie, szczypanie, kopanie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami,
duszenie, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni. Forma bierna
przemocy fizycznej przejawia się w zakazach mówienia, chodzenia, załatwiania potrzeb
fizjologicznych lub zamknięciu osoby doznającej przemocy w areszcie domowym.
 Przemoc psychiczna – to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu
własnej osoby, wykorzystujące różnorodne mechanizmy psychologiczne, np.
wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów,
ciągła krytyka, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie
gróźb, szantażowanie. Przemoc psychiczna może polegać również na niszczeniu
przedmiotów mających wartość dla osoby poniżanej. Przemoc psychiczna nie pozostawia

śladów widocznych „gołym okiem” , nie ma dla niej skali aby można było ustalić rozmiar
krzywdzenia psychicznego.
 Przemoc seksualna – to zmuszenie osoby (ofiary) do aktywności seksualnej wbrew jej
woli, bez pytania o jej zgodę, jak również w sytuacji gdy obawia się odmówić sprawcy.
Przymus polega na bezpośrednim użyciu siły fizycznej przez sprawcę, na groźbach użycia
siły lub emocjonalnym szantażu. W przypadku dzieci częściej używa się określenia
dziecko wykorzystywane seksualnie. Dziecko wykorzystywane seksualnie to każda
jednostka ludzka w wieku bezwzględnej ochrony, którą osoba dojrzała seksualnie naraża
na jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, której intencją jest seksualne zaspokojenie
osoby dorosłej. W Polsce określono ten wiek na 15 lat. Oznacza to, że każdy kontakt
o charakterze seksualnym osoby dorosłej z osobą poniżej 15 roku życia jest
wykorzystaniem seksualnym, nawet, jeśli dziecko wyraziło zgodę na kontakt seksualny.
 Przemoc ekonomiczna – działanie mające na celu doprowadzenie do całkowitego
uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy. Przykładem przemocy ekonomicznej jest
odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie ofierze podjęcia pracy,
niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodzinie, okradanie, zmuszanie do
zaciągania kredytów bądź pożyczek wbrew woli np. współmałżonka.
 Zaniedbanie – zjawisko społeczne, które odnosi się w szczególności do relacji dziecko –
rodzic. Charakteryzuje je niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych
i emocjonalnych dziecka oraz brak zapewnienia właściwej uwagi i troski rodzicielskiej.
Poszczególne formy przemocy najczęściej występują w połączeniu z innymi. Osoby, które
są krzywdzone fizycznie czy wykorzystywane seksualnie, czują się jednocześnie upokorzone,
upodlone, odarte z godności.
Przemoc domowa nie jest jednorazowym aktem agresji, jest procesem długotrwałych
zmian zachodzących w relacji miedzy sprawcą, a ofiarą trwającym nieraz wiele lat,
prowadzącym do stopniowego zniewalania ofiary i całkowitego uzależnienia od sprawcy.
Najczęściej identyfikowanymi ofiarami przemocy w rodzinie są kobiety i dzieci.
Istnieją jednak powody by sądzić, że przemoc rodzinna dotyczy także często mężczyzn, osób
starszych i niepełnosprawnych. Skuteczne przeciwdziałanie przemocy domowej wymaga
współpracy i współdziałania placówek zajmujących się pomocą rodzinie i dziecku oraz służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Współpraca dotyczyć powinna wszystkich aspektów
problemu, poczynając od jego diagnozy, poprzez odpowiednie interwencje, a następnie
łagodzenie i terapię urazowych skutków domowego znęcania.
II.

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W BOGUSZOWIE-GORCACH

Właściwe zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie jest bardzo trudne. Przemoc
domowa jest problemem złożonym, o którym nie łatwo się rozmawia a, który jeszcze trudniej
zbadać. Istniejące statystyki pozwalają oszacować jedynie jego przybliżone rozmiary.
Skala problemu przemocy w rodzinie w Gminie Boguszów-Gorce została określona na
podstawie informacji uzyskanych wśród instytucji i podmiotów stykających się z problemem
przemocy w rodzinie.

Jednym z głównych podmiotów realizujących działania mające na celu
przeciwdziałanie przemocy jest Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc
nr 197/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele z różnych
instytucji takich jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Policja, Straż Miejska kuratorzy sądowi, Kościół, Służba
Zdrowia i szkoły, Członkowie Zespołu będący przedstawicielami tak różnych lokalnych
instytucji pracujących na rzecz rodzin i dziecka łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz
możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmując współpracę
i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz
przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie miasta Boguszowa-Gorc. Zespół działa
w oparciu o Uchwałę Nr LVII/360/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia
10 listopada 2010 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Boguszowie-Gorcach oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Głównym celem działalności Zespołu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy
w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsp arcia
osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. W celu rozwiązywania
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny
lub przewodniczący Zespołu tworzy grupy robocze, których prace prowadzone
są w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikają z problemów występujących
w indywidualnych przypadkach.
W latach 2011-2013 oraz w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku
posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego zostały zwołane siedemnastokrotnie.
W okresie tym utworzono łącznie 59 grup roboczych w tym 57 grup roboczych
w ramach procedury „Niebieskiej Karty” – szczegóły przedstawia poniższa tabela:
Wskaźnik
Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego
Liczba utworzonych grup roboczych
Liczba utworzonych grup roboczych w ramach
procedury „Niebieskiej Karty”
Liczba procedur zakończonych w ramach grup
roboczych

2011 2012 2013

2014
(okres od I
do VI)

Razem

5
9

5
15

4
21

3
14

17
59

7

15

21

14

57

0

13

13

10

36

Jak widać z powyższych danych ilość wdrażanych w ramach grup roboczych
procedur „Niebieskiej Karty” wzrasta.
Przemoc w rodzinie bardzo często związana jest z nadużywaniem alkoholu. Taką
tendencję można zaobserwować również w Gminie Boguszów-Gorce. Osoby znajdujące
się w stanie nietrzeźwości tracą samokontrolę. Pod wpływem alkoholu zanikają
istniejące w człowieku hamulce, wewnętrzne zakazy krępujące jego zachowanie. Częste
nadużywanie alkoholu prowadzi do nasilenia się zachowań agresywnych. Nawet osoba
uznawana normalnie za spokojną i opanowaną, w stanie upojenia alkoholowego może

stosować przemoc niszcząc swoją rodzinę. Dlatego kolejnym ważnym ogniwem
w realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w Bogusz owieGorcach jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czło nkowie
Komisji kontaktują się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i osobami
stosującymi przemoc. W latach 2010-2013 liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
z którymi kontaktowali się członkowie GKRPA, kształtowała się następująco:
Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2010-2013
Grupa osób
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Osoby doznające przemocy w rodzinie
Świadkowie przemocy w rodzinie

13
27
0

14
7
0

9
6
3

20
20
0

Razem

40

21

18

40

Osoby stosujące przemoc w rodzinie

W ramach swojej działalności Komisja prowadziła rozmowy z osobami
nadużywającymi alkoholu w związku ze stosowaniem przez nie przemocy, motywowała
sprawców przemocy do udziału w programach korekcyjnych oraz do zgłaszania się do miejsc
specjalistycznej pomocy.
W Gminie Boguszów-Gorce ofiary przemocy mogą uzyskać porady indywidualne
w dwóch prowadzonych przez Gminę punktach konsultacyjnych. W ramach punktów
konsultacyjnych działają grupy terapeutyczne oraz grupy wsparcia - w tym grupa wsparcia
dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy. Raz w tygodniu organizowane są spotkania
osób uzależnionych z rodzinami oraz ofiar przemocy i ich dzieci.
Zgodnie z danymi przekazanymi przez pracowników funkcjonujących na terenie
Gminy punktów konsultacyjnych liczba osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie
korzystających z porad w punktach konsultacyjno – informacyjnych rośnie. Szczegóły
dotyczące liczby osób i udzielonych porad w latach 2010-2013 prezentuje poniższa tabela:
Liczba osób i udzielonych im porad w punktach konsultacyjno – informacyjnych
w latach 2010-2013
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Grupa osób
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Osoby doznające
przemocy
w rodzinie
Osoby stosującym
przemoc w rodzinie

Razem

osób

porad

osób

porad

osób

porad

osób

porad

brak
danych

55

16

163

41

221

104

292

brak
danych

6

10

27

20

53

91

137

-

61

26

190

61

274

195

429

Ofiary przemocy mogą również uzyskać pomoc poprzez dwa telefony zaufania. Jeden
z telefonów tzw. linia "Przemoc" znajdująca się w Komisariacie Policji w Boguszowie –
Gorcach, dostępna jest dla wszystkich potrzebujących przez cała dobę.

Szczególnie ważnym miejscem, gdzie można rozpoznać przemoc i pomóc dziecku,
jest szkoła i placówki oświatowe, na terenie, których dziecko spędza dużo czasu, kontaktując
się z nauczycielami, wychowawcą i pedagogiem. Liczba odnotowanych w ciągu ostatnich
dwóch lat zjawisk przemocy w szkołach prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce
została przedstawiona poniżej:
Liczba odnotowanych w prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce szkołach zjawisk
przemocy
Rok
Rok
Lp.
Wskaźnik
2013
2014*
1

Liczba zgłoszeń o uczniach doświadczających przemocy domowej

14

11

2

Liczba uczniów, u których zaobserwowano symptomy występowania przemocy domowej

13

12

*Dane za niepełny rok

Ważnym problemem, z którym na co dzień borykają się szkoły jest także agresja oraz
przemoc wśród dzieci i młodzieży. Liczbę występowania przypadków przemocy rówieśniczej
w latach 2010-2013 obrazuje poniższa tabela:
Liczba przypadków występowania przemocy rówieśniczej
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
47

110

177

126

Istotną rolę w zatrzymaniu przemocy i zapewnieniu bezpieczeństwa osobom
poszkodowanym pełni Policja, która w sytuacjach kryzysowych w rodzinie (awantura, krzyki,
zagrożenie zdrowia lub życia) przeprowadza interwencję w domu osób poszkodowanych. Od
stycznia 2010 roku Policja w Boguszowie-Gorcach przeprowadziła łącznie 504 interwencji
w związku z przemocą. W czasie tym Policja prowadziła łącznie 100 postepowań w ramach
procedury „Niebieskich kart”. Szczegóły ilustruje poniższe zestawienie:
Dane z Komisariatu Policji dotyczące zjawiska przemocy domowej
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok*
Wskaźnik
2010
2011
2012
2013
2014
Liczba interwencji w sprawach przemocy
rodzinnej
Liczba prowadzonych postepowań
– procedura „Niebieskich kart”
Liczba wniosków skierowanych do
prokuratury w związku z przemocą

115

115

142

84

48

23

16

14

25

22

24

17

15

3

Brak
danych

* Dane za niepełny rok.

Z informacji przekazanych przez Komisariat Policji wynika, że najczęstszymi ofiarami
przemocy są kobiety i dzieci, a najczęstszymi sprawcami przemocy są mężczyźni.

Rok 2013

Rok 2014

Kobiety

Mężczyźni

Osoby do
18 roku
życia

Liczba odnotowanych przez
policję ofiar przemocy domowej

16

0

9

20

1

1

2

Liczba odnotowanych przez
policję sprawców przemocy
domowej

1

16

0

1

20

0

3

Liczba ofiar przemocy domowej,
która objęta jest procedurą
Niebieskiej Karty

16

0

9

20

1

1

Lp.

Wskaźnik

1

Kobiety

Mężczyźni

Osoby do
18 roku
życia

Ważną grupą osób, która ma na co dzień styka się z problemem przemocy są
pracownicy socjalni, których ustawowym zadaniem jest diagnozowanie przyczyn i udzielanie
pomocy osobom i rodzinom doświadczającym przemocy. Pracownicy socjalni
w Boguszowie-Gorcach realizują szereg działań w rodzinie, oraz całym jej środowisku
społecznym i lokalnym, a także współpracują z wieloma różnymi instytucjami.
Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, że przemoc w rodzinie
na terenie Gminy Boguszów-Gorce jest problemem społecznym. Należy przypuszczać, że
rzeczywista liczba osób i rodzin dotkniętych przemocą jest znacznie wyższa niż wskazują
na to przywołane dane. Osoby doznające przemocy domowej często przez wiele lat ukrywają
swój problem, dlatego trudno jest określić dokładną skalę problemu przemocy.
Od czasu powstania Zespołu Interdyscyplinarnego, działania podejmowane na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie są intensywniejsze i coraz bardziej skuteczne.
Ponieważ przemoc w rodzinie jest ciągle dużym problemem Gminy Boguszów-Gorce, należy
wzmocnić dotychczasowe działania, które powinny mieć charakter współpracy
interdyscyplinarnej poszczególnych instytucji lokalnych. Efektem takiej współpracy będzie
skuteczne zapobieganie, rozpoznawanie oraz przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom.
III.

PODSTAWA PRAWNA:

Program będzie realizowany o następujące akty prawne:
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2012 r, poz. 1356 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 124),
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 182 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2012 r.,

poz. 788, z późn. zm.),
6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r., Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.),
7. Uchwała Nr XXXIX/256/2014 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego
2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Boguszów-Gorce na lata 2014-2020.
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

IV.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy na lata 2015-2020 jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji programu
na lata 2011-2014. Został on opracowany, na podstawie wytycznych Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Głównym założeniem jest kompleksowość
i interdyscyplinarność działań ujętych w ramy sprawnie funkcjonującego systemu
ukierunkowanego na wsparcie i ochronę osób doświadczających przemocy, edukację i pomoc
w korygowaniu zachowań sprawców; edukację kadr instytucji zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz szeroko ujętą edukację społeczeństwa.
CEL GŁÓWNY

V.

Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności
i skuteczności pomocy dla ofiar przemocy.
CELE SZCZEGÓŁOWE

VI.

1. systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
2. podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie;
3. zwiększenie kompetencji pracowników i służb zajmujących się problematyką przemocy
w rodzinie;
4. udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
5. oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie.
VII.
1.




2.
3.

ADRESACI PROGRAMU

ofiary przemocy w rodzinie:
dzieci,
małżonkowie lub partnerzy w związkach nieformalnych,
osoby starsze,
osoby niepełnosprawne;
sprawcy przemocy w rodzinie;
świadkowie przemocy w rodzinie.

VIII. REALIZATORZY PROGRAMU
Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IX.

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boguszowie-Gorcach,
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Boguszowie-Gorcach,
publiczne szkoły podstawowe i gimnazja,
Komisariat Policji,
Straż Miejska,
Działające na terenie Gminy Boguszów-Gorce placówki służby zdrowia,
organizacje pozarządowe.
ZADANIA PROGRAMU

Zadanie 1.
Systematyczna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Boguszów-Gorce
1) zbieranie wszelkich dostępnych danych, które pozwolą dokonać pomiaru zjawiska.
Źródłem informacji będą statystyki policji, sądu, szkół, przychodni zdrowia, straży
miejskiej, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców gminy;
2) Przeprowadzanie diagnozy i ustalanie zasobów środowiska lokalnego, tj. działalności
instytucji, placówek, organizacji pozarządowych, świetlic, osób zajmujących się
pomaganiem.
Zadanie 2.
Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
w Rodzinie z następującym zakresem działań:

ds.

Przeciwdziałania

Przemocy

1) Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie; ocena sytuacji problemowej
(diagnoza); wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu
powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych
przepisami prawa; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie.
2) Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy:
a) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów,
b) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur
mających na celu jej powstrzymanie,
c) zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.
3) Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy,
a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami
pomocowymi.
4) Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.

5) Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom,
w których występuje zjawisko przemocy.
6) Analiza wniosków o wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu,
a stosowaniem przemocy.
7) Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów
określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zadanie 3.
Zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców gminy w zakresie przeciwdziałania
przemocy i możliwości uzyskania pomocy.
1) przygotowanie i udostępnienie broszur i ulotek informacyjnych o instytucjach
udzielających pomocy w sytuacjach doświadczenia przemocy w rodzinie;
2) udział w kampaniach edukacyjnych;
3) prowadzanie programów edukacyjnych dla rodziców;
4) zamieszczanie w prasie lokalnej i miejskim portalu informacyjnym informacji
o możliwościach uzyskania pomocy.
Zadanie 4.
Zwiększanie kompetencji pracowników i służb zajmujących się przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie.
1) systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli grup zawodowych
tj. pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, nauczycieli, członków gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dzielnicowych w zakresie świadczenia
pomocy ofiarom przemocy domowej;
2) stosowanie procedury „Niebieskich Kart” przez Komisariat Policji, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służbę zdrowia
i placówki oświatowe;
3) zadbanie o prawidłową komunikację pomiędzy instytucjami pomocowymi.
Zadanie 5.
Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:
1) pomoc terapeutyczna dla osób doznających przemocy w rodzinie w grupie wsparcia dla
ofiar przemocy;
2) pomoc indywidualna dla ofiar przemocy;
3) poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (prawne,
rodzinne, socjalne,)
4) ochrona osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych przed przemocą domową.
5) pomoc psychologiczna indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży będących
świadkami, lub ofiarami przemocy domowej;

6) prowadzenie punktów konsultacyjnych, gdzie ofiary przemocy w rodzinie uzyskają
pomoc i wsparcie;
7) współpraca z ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodkami interwencji
kryzysowej w celu udzielenia pomocy w uzyskaniu schronienia;
8) prowadzenia telefonów zaufania dla ofiar przemocy.
Zadanie 6.
Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie:
1) działania korekcyjno–edukacyjne skierowane do sprawców przemocy w rodzinie
ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc.
X.

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

1. Zmiana postaw mieszkańców gminy Boguszów - Gorce wobec przemocy w rodzinie;
2. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom przemocy
w rodzinie;
3. Zmniejszenie liczby przypadków przemocy w rodzinie;
4. Zmniejszenie liczby rodzin, w których interwencje służb zajmujących się przemocą
w rodzinie podejmowane są wielokrotnie
XI.

MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Każda ze służb zajmujących się przemocą w rodzinie raz na rok będzie dokonywała analizy
jakościowej i ilościowej realizacji Programu w oparciu o dane przekazane przez podległych
pracowników.
Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość,
która dotyczyć będzie:
 instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie;
 form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie(z podziałem na grupy wiekowe);
 form działań kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie.

