
UoHWAŁA Nr Vu23l 20ll
Rady Gmlny w Czerminie
z dnla 30 marca 201I roku

w sprawie uchwa|enia GmInno9o Programu Przec|wdz|ałan|a PŻemocy
w Rodzlnle na lata 201l - 2015

Na podstawie ań.18 ust.z pkt 15 ustawy z dnia 08 marca1990'. o samorządzie gminnym
(Dz'U'z 2001 r. Nr 142,poz'1591 z póżn. zm ) oraz ań.6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o przeciwdziataniu przemocy w .odzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180,
poz'1493 z póżn. zm.) uchwa|a 3ię' co następuje

RADA GMINY CZERMIN
p o 3te n a w I a' co naslępuJe :

s l
Przy.imuje się Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na |ata 2011.
20'l5 stanowiąGy załącznik do ninieiszgi uchwaty.

s2
\'Wkonanie uchwały z|eca się Wójtowi Gminy czermin.

s3
Nadzór nad wykonaniem uchwaty powierŹa się Komisii oświaty, sportu ispraw
Socjalnych.

s4
Uchwala Wchodzi w życie z dniem podjęcia.



zaĘcznlk do Uchwały Nrvn3n011
Rady Gminy w Czermin're
z dnla 30 marca 2011 roku

GM|NNY PRoGRAM PRzEctwDz|AŁAN|A PRzEMocYW RoDz|N|E oRA'z

OCHRoNY OFnR PRzEMocYw RoDztNIE NA LATA 20{ 1-2015

Cze.mln 2011



wsTĘP

PEemocą w rodzinie okreś|ane jest 
''każde fachowanie skierowane wobec osoby bliskiej' którego

celem jest utrzymanie nad nią kontro|i iwładzy' PŻemoc w rodfinie to zamierzone, wyko|zystujące
ptzewagę sił dfiałanie p.feciwko członkowi rodz]ny naruszające jego godnoŚć oraz podstawowe

prawa i wolności' powodujące cierpienie i szkody" [Nowakowska, 2008. s' 21]' t]stawa z dnia 29 |ipca

2oo5 |. o p|zeciy,łdzia,aniu przemocy |oz' U' z 2005 r' Nr 180' pof' 1493 z póżn' fm') defin.uje
przemoc w rodzinie jako jednorcfowe |ub powtaŻające się umyś|ne działanie |ub zaniechanie

naruszające prawa |ub dobra osobiste członków rodziny' w sfczególności narażające le osoby na

niebezpiecfeństlvo utraty życia' zdrowia' naruszające ich godnoŚć' nietyka|nośó cie|esną' wo|nośĆ'

w tym seksua|ną powodujące szkody na ich zdrowiu fifycznym |ub psychicfnym. a także Wywołujące

cielpienia i kż}4,vdy moralne u osób dotkniętyoh pa emocą

Rodfina jest najważniejszym środowiskiem życiu człow]eka' kształtującym osobowość. system

WańoŚci' pog|ądy i slyl życia' Ważną ro|ę w p|awidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne

relacje pomiędfy rodficami' opańe na miłoŚci ifroŹumieniu' W pfypadku dezorganizac]i rodzjna nie
jest w stanie rea|izować podstawowych zadań. ro|e wewnątżlodzinne u|egają fabuŹeniu łamane są

|eguły' a zachowania poszczegó|nych członków rodziny stają się coraf bardziej niefgodne z normami
prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami spolecznymi' Pzemoc domowa moŹe być farówno

skutkiem' jak i pżyczyną dysfunkcji w lodfinie' Na]eży ją fak|asyfikować do katego|ii zachowań

negatywnych o duŹej szkod|iwoŚci społechej' Plowadzi do powaŹnych naruszeń norm rnora|nych

iprawnych. tragicfnych skutków psycho|Ęicf nych' a w skrajnych przypadkach do poważnych

oka|eczeń cfy zabójstw (sasa|' 2005' s' 16-19l.

Wokół przemocy naroslo wie|e mitów Jednym z nich jest przekonanie' że jest to fjawisko margina|ne,

występujące wyłącznie w pato|ogicfnych środowiskach Tymcfasem według danych statystycfnych
pŻ€moc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi powaŹny problem społeczny' znęcanie

się nad rodziną jest najczęściej popełnianym pzestępstwem w Po|sce' zarcz po przestępstwach

przeciwko mieniu iżyciu lTomaszewska' 2007' s. 36-37l'

Pąemoc ze strony najb|iżsfej osoby jest doŚwiadczeniem traumatycznym' oka|eczającym psychikę-

Pąemoc W rodfinie przybieta rÓżne formy: od przemocy t)zycznej' pŻez przemoc psychiczną

iseksuahą po przemoc ekonomiczną PŻemoc W rodfinie rzadko jest incydentem jednorafowym'

zazwczaj ma ona chaqkter dlugotrwały i cyk|iczny'

Rodzaje przemocy:

1' P|zemoc f|zyczna - ją ce|em jest zadanie ofieże bÓ|u fifycfnego' uszkodfenie jej ciata,
pogorszeniejej zdrowia |ub pozbawienie ją życia'



2' Pżemoc seksua|na - to zachowanie zmuszające oflarę do podjęcia niechcianych zachowań

seksua1nych Iub zdeplecjonowania jej seksuaInoś6j'

3' Przemoc psychicfna - to zachowanie' którego ce|em jest lmniejszanie poczucia własnej

wartościoflary, wzbudzanie w niej st€chu'

4' PŻemoc ekonomicha - to każde fachowanie' ktÓrego ce|em jest ekonomiczne ufa|eżnienie

ofiary od sprawcy.

5. zaniedbanie - to ciągłe niefaspakajan.e podstawowych pot|zeb fizycznych i emocjona|nych.

Przemoc jest przestępstwem. W za|eżności od tego' czy pEemoc ma charakter jednorazowy, czy s|ę
powtar2a' jest ścigana z róhych ańykułów Kodeksu karnego. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły'

zostanie fakwa|ifikowana jako pŻestępstwo znęcania się nad rodziną z ań' 207 Kodeksu karnogo

|Dz' U' z 1997 |' Nr 88, poz' 553 z późn' zm)'

Artykuł 207 Kodeksu kalnego stanowi:

,s1. Kto znęca się fizycznie |ub psychicznie nad osobą najbliżsfą |ub inną osobą pozostającą w stałym

|ub pEemijającym stosunku zależności od sprawcy a|bo nad mało|etnim |ub osoba nieporadną 2e

względu na jej stan psychiczny i fifyczny' pod|ega karze pozbawienia wo|ności od 3 mies.ęcy do 5 lat-

s2' Jeże|i cfyn określony w sl polączony jest ze stosowaniem szczegÓ|nego okrucieństwa, sprawca
pod|ega karze pozbawien|a wo|noŚciod roku do 10 |at'

s3' Jefe|i następstwem czynu okreś|onego w s1 lub 2 jest tarqnięcie się pokŻywdfonego na własne

życle' sprawca podlega kaŻe pozbawien|a wo|noŚci od 2 do 12 |at','

PŹemoc W rodzinie ma tlagiczne konsekw€ncje Prowadfi nie ty|ko do uszkodzeń cia|a ofiary' a|e

także do zaburzeń emocjona|nych o|az zabwzeń w sposobie' w jaki poslrŹega ona sama sjebie,

sprawcę oraf innych |udfi' Narastanie zjawiska prŹemocy w rodzinie wymaga niefwłocfnego podjęcia

dz|ałań 2awartych w nin.ejszym Programie.

Program Pfeciwdfiałania Pżemocy Gminy cfermin ma charakter dłUgofalowy' Działania Programu

obejmują |ata 2011.2015. W mjarę potrzeb i sytuacji społecznej fadania Programu mogą u|egać

zmlanom i udoskonalenlom.

l. Ana|Iza prob|emów apołecznych na leronis Gm|ny czermIn

W ce|u właściwego faplanowania podejmowanych dfia|ań niezbędne jest dokonanie ana|izy
problemów społecznych w gminje z uwzg|ędnienjem prob|emu pŻemocy w rodzjnie'

Na dzień 31'12'2010r' Gmina cfermin |icfy 6989 mieszkańcóW Liczba osób befrobotnych

zarejestrowanych f Powiatowym u|zędzie P|acy w Mie|cu wynosi 435, w tym 230 kobiet z czego
jedynie 51 pob.era zasiłek dla bezrobotnych, W tym 25 kobiet'

ze statystyk po|icyjnych wynika' Źe na terenie gminy W roku 2010 prŹeprowadfonych zostało 175

inteMencji domowych. W okresie od 01.01.2010r. do 31'12,201t. założ'ono 21 ''Niebleskich Kań '



z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Prob|emów A|koholowych Wynika' że w okresie oo

01'o1'2o1o|' do 31'12'2o,1or.było 11 zgłoszeń' 4 osoby podjęło |eczenie odwykowe'

Z danych ośrodka Pomocy społecfnej wynika,fe na dzief, 31'12'2o1or. 138 rodzin gminy |(orzys€

z zasjłków Pomocy społecznej' W okres|e od o 1'o1'2o1o| do 31'12'201or' fłożono ''Niebieskie 
Karty'''

Trudno jest w sposÓb jednoznaczny okreś|ić wie|kość zjawiska przemocy na terenie gminy W ŹWiązku

z występowaniem Pżemocy ukrytej. czy|i toczącej się w rodzinie czy w szkole. a|e nieujęte]

w statystykach z powodu brakU wiedzy na tematjej występowan:a'

ll. Cele Programu

cerem Programu Jesl:
1) zmniejsrenie skall zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Grl!iny czermln'

2) zwiększenie skuteczności działań inteMencyjnych Wobec osób stosujących pżemoc

w rodzinie'

3) zwiększenie pomocy iochrony ofiar przemocy W rodzinie.

ce|e ogÓ|ne będą realizowane przez|

1) budowanie Iokalnego systemu pŻeciwdziałania pżemocy

2) diagnozowanie zjawiska prfemocy na terenie Gminy Czermin'

3) podnosŹenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie'

4) udz'elanie pomocy olarom przemocy w rodzinie

5) oddziaływanie na sprawców przen^ocy w lodfinie'

|||. założenia Programu

Rea|izacja ce|ów Programu zaklada:

1) uwraż|iwienie społeczności |oka|nej na p|oblem przemocy W roof|n|e'

2) promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy'

3) edukację dfieci' młodzieży i dorosłych w zak|esie przemocy w rooz|n|e.

4) działania interdyscypliname w zakresie pŹeciwdfiałania przemocy.

|v. Program le8t spólny Ź P.oghmam|:

. Krajowym Programem PrŹeciwdziałania Pżemocy.

. strategią Rozwiązywania Prob|emóW społecznych Gminy czerńin na |ata 2006.2015'

. Gminnym Programem Profi|aktyki i Rozwiąz}r,Vania Prob|emów A|koho|owych na |ata 2011

Program będzie rea|ifowany w oparciu o następujące aKy prawnei

. ustawę z dnia 29 |ipca 2oo5 r. o przeciwdziałaniu pŻemocy w rodzinie (Dz' U. z 2005 r'

Nr 180, poz' 1493 z póŹn' zm').

. ustawę z dnia 12 marca 20oĄ r' o pomocy społecznej (Dz' U' z 2oo4 |. N| 175' paz' 1362

z pófn' zm.)'



. ustawę z dnia 26 pażdziernika 1982 r' o wychowaniu w tżeźwoŚci i przeciwdziałaniu

alkoho|izmowi (Dz' U' z 18a2 |' N| 147, wL 1231zpóżn' zm.).

V. Zasoby Gminy Czemin w zakresig realizacii PaogEmu:

1' zasoby ludfkie . specjaliŚci z ńżnych dziedz.n.

2' zasoby ins!^ucjona|ne _ ins|yfucje i organifacje zajmujące się problemem pzemocy

w rodzinie oraz instytucje iorganizacje pełniące funkcję wspierającą

. ośrodek Pomocy społecfnej'

. Komenda Policii,

. Gminna Komisia Rozwiązywania Problemów A|koho|owych'

. Placówki oświatowe

. zakład opieki zdrowotnej.

. organizacjepozarządowe.

. parafie,

. inne' w za|eżności od gmin,.

vt. czynn|k| gwa.antuiąco właśc|wą roal|zac,g Programu:

. poparcie dfiałań iWspółplaca z samoŹądem gm|nnym'

. dobra znajomoŚć środowiska pżez pracowników socjahych'

. dobra Współpraca s|użb i instytucji na lerenie gminy oraz poza nią

. otwańość ichęć Współpracy specja|istów,

. silne więzi rodzinne'

. chęÓ zmiany iwyjścia z kryzysu'

vl|. zagrożon|g w roa|izacjl zadańi

. stereotypy panujące w Środowisku na temat przemocy w rodzinie,

. bezradnośćw 3praWach opiekuńczo.Wychowawczych.

. brak W6półpracy rodziny w zakresie prrezwyciężania krrzysów,

. prob|em !]zależnienia od a|koholu w rodzinach'

. ubóstwo'

. brak infraskuktury socjalnej w gminie.

. brak Iub fbyt mata wŚpółpraca intgrdyscyp|inarna'

. b|ak motywacji ekonomicznej dla cfłonków zespołu interdyscypIinarnego'

V|||. Rea||facja cg|óW Programu

CEL 1

zrnniolszenie skal|zJaw|ska płzomocy w rodzin|e na toren|e Gminy czermin

Działania:



1. okreś|enie w drodze uchwały trybu powoływania i odwoływania cfłonków zespo,łu
interdyscyplinarnego oraf sf cf egółowych wa|unkóW jego f unkcjonowania.
Podmiot reaIizujący dzia}aniej
. Rada Gminy Czermin.

2. Powołanie Gminnego Zespołu lnterdyscyplinarnego'
Podmioty reaIizujące działanie:
. Wójt Gminy czermin

3' WspÓĘraca w ramach zespołu interdyscyp|inarnęgo]
. pracownicy socjalni,
. przedstawicie|eoświaty'

. przedstawiclelepolicji,

. kuratoży sądowi.

. pŹedstawicie|e Gminnej Komisji Rozwiąfywanja Prob|emówA|koho|owych'

. pżedstawicie|e ochrony zdrowia,

. pŹedstawicie|eorganizacjipozażądowych,

. inni w Ża|eżności od zasotów,

. d.agnozowańie prob|emu pzemocy w rodzinie,

. opEcowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,

. rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzie|an.a pomocy
w środowisku |oka|nym,

. monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą'

. dokumEntowanie działań podejmowanych wobec rodz.n, w których dochodzi do p.femocy
oraz efektów tych działań,

. podejmowanie dz.ałań prewencyjnych w Środowiskach fagrożonych p.zemocą

. inicjowanieinteMencjiwśrodowiskachdotkniętych pzemocą

. udziałwdzialaniachedukacyjno.informacyjnych'
4' Edukacja dzieci' młodzieży i dorosłych w zakresie pzemocy:

. propagowanie skutecznych sposobów powstzymylvania przemocy'

. obalanie mitów na temat p|zemocy,

. sfkolenia na temat przemocy,

. prowadzenie kampanii zwłaszcza wśród dzieci i n odzieży w zakresie ograniczenia og|ądania
p.zemocy w telewizji, grach komputerowych,

. wspieranie różnych form spędfania wolnego cfasu promujące zachowania nieagresywne'

. organizowanje spotkań edukacyjnych dla mieszkańców. np' w Świet|icach wiejskich'

. dystrybucja ulotek i informacji na temat przemocy ijej skutków'

. organizowanie konkursów' np. plastycznych' Wśród dzieci i młodfieży w zakresie
fapobiegania przemocy.



Podmioty rea|izujące działanie:
. p|aówkioświatowo.wychowawcfe
. Świet|ica Środowiskowa w ramach działa|ności Gminnego ośrodka Kultury isporfu

. ośrodek Pomocy społecznej'

. Gminna Komisja Rozwiązwania Prob|emów A|koho|owych'

. Gminnyzespół|nterdyscyp|inarny'

. inne. w fależnoŚci od zasobów gminy.

zw|ększen|e akutecznoóc| dz|al.ń lntorw9ncyjnych wobgc ogób stosulących przemoc

w rodzlni0

DzlałanIa:
1' |zolowanie sprawców od ofiar'

2' Udfietanie informacji sprawcom pzemocy na temat programów korekcyjno.edukacyjnych'

3. PŻeprowadzanie rozmów z osobam| nadużywającymi 8|koholu' stosulącymi p|zemoc.

4' Kierowanie wniosków do sądu Rejonowego w Mie|cu o obowiązek podjęcia |eczenia odwykowego

w zwią.zku z nadużywaniem a|koho|U.

CEL 3

zwiQkgzenie pomocy I ochrony o'iar pŻomocy w rodr|n|o

Dzlałania:
1. Utworzenie punktu informacyjnego:

. udzie|anie infomacji dotyczącej bezplecznego schronionia osobom dotknięvm przemocą

w ośrodkach inteMencji kryzysowej iw specja|istycfnych ośrodkach wspa.cia'

. udfieIan]e informacji na tEma| pozyskania zaświadczenia Iekarskiego'

. udzie|anie informacji na temat praw osób będących ofiarami pż€mocy'

. udzieIanie informacji sprawcom p126mocy na temat programów ko|ekcyjno.edukacyjnych.

. |ozpowszechnianie teIefonu zaufEnia''Niebi6ska Linia'''''Pomarańcfowa Linia''

Podmiot reaIizujący działanieI
. ośrodek Pomocy społecznej'

2' Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie pŻeciwdziałania pŻ emocy:

. podejmowanie dzialań inteMencyjnych w oparciu o procedurę 'Nbbieskiej Karty"'

. pŻekazywanie iniormacji o podejmowanych dzialaniach prŹewodnicfącemu zespołu

interdyscyplinarnego.



Podmioty rea|lzujące działanie:
. poticja,
. ośrodek Pomocy społ€cznej,
. ośrodek |nteMencji Kryzysowej'
. Gminny zespół hterdyscyp|inamy,
. Gminna Kom|sja Rozwiązywan|a Prob|emów A|koho|owych'
. przedstawicioleoŚwlaty'
. Przedgtawicieleochronyzdrowia.

3' zapgwn|enIe osobom dotkn|ętym pŻemocąw rodzini€ mjejsc w ośrodkach wsparcia'
Podm|o9 rea|izujące działanie:

. ośrodek Pomocy społecznej,

. poticla,

. Gminnyzegpół|nt€rdyscyp|inamy'

Monltorowanle
Monitorowani€ rea|izacji Programu odbywać 8ię Ędzi6 w oparciu o sprawozdawczośĆ podm|otów

zaangażowanych W jego r€alizację' sprawozdan|8 z re8|izac]l Progrgmu podmioty Ekładają do dni8
31 styczn|a każdego roku do ośrodk'a Pomocy społecznej'

sorawozdawczość
ośrod€k Pomocy społecznej w czorminie do dnia 3t marca każd€go roku p|z€dłoży Radzie Gminy
sprawozdan l€ z reallzacjl Progr8mu'

Flnanlowenlc Prcg.amu
Program będzie finansowany ze środków budż€tu Gminy czerm|n' dotacji oraz ze środków
pozabudżetowych pozyskanych z innych żńdeł.


