
UcHWAŁA Nr xvu73/2016
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 29 kwi€tnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu PŻeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata2016 - 2021

Na podstawje art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marcal990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2015 r', poz.15'l5 z póŹn. zm ) oraz ań.6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy W rodzinie (tekst jedn. Dz.U.z2015 l', poz. 1390
z późn. zm')

RADA GMINY W CZERMINIE
uchwala, co następuje :

sl
Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie na lata 2016-
2021 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

s2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy czermin.

$3
Nadzór nad Wykonairiem uchwały powierza się Komisji ośWiaty' spońu i spraw
Socjalnych.

$4
Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia.
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ZaĘlcznik do Uchwały Nr ww3/20l6
Rady Gmioy w cz€rrdnie

z dnia29larietnia 2016 roku

GmYNY PRoGRAM PRZECIWDZIAŁANIA kzEMocY w RoDm{B oRAz

OcmoNY OrrAR PRaMocY w RoDZINIE NA L^T^20I6-202I

Czermin 2016



wsTĘP

Przemocą w rodzinie okeślane jęst ,,każde zachowanie skięrowane wobęc osoby bliskie.j, kórego

celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone,

wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność

orźrz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody" [Nowakowska, 2008, s' 21]'

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu plzemocy (Dz. U. z2005 r' Nr 180, poz' 1493

z pómiejszymi zmianami) definiuje przemoc w rodzini€ jako jednorazowe lub powtażające się

umyślne działanie lub zaniechanie narusŻające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w

szczególności nar^żające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich

godność, nietykalność cielesną wolnośó, wtym seksualną powodujące szkody na ich zdrowiu

fizycznym lub psychiczn}łn, a takze wywołujące cieĘienia i kzywdy moralne u osób

dotkniętych prŻemocą.

RodŻina j€st najwaźniejszym środowiskiem żryciu człowi€ka' kształtującym osobowość, systęm

wartości, poglądy i styl życia. waźną rolę w prawidłowo funkcjonujące.j rodzinie odgrywają

wzajemne relacj€ pomiędzy rodzicami, opań€ na miłości i zfoŻumieniu. w prz}padku

dezorgarrizacji rodzina nie jęst w stanie rcalizować podstawowych zadań, role wewnątraodzinne

ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczęgólnych członków rodziny stają się

coraz baldzie.j niezgodne z normami pmwnymi i moraln)łni oraz oczekiwaniami społecm}łni'

Przemoc domowa może być zańwno skutkiem,.jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie' Na|ezyją

zaklasyfikować do kategorii zachowń negatywnych o dużej szkodliwości społecznej- Prowadzi

do poważnych naruszeń norm moralnych i plawnych, tragicmych skutków psychologicmych, a

w skmjnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw lsasal' 2005, s. 16_19]'

wokoł przemocy narosło wielę mitów. Jednym z nich j€st przekonanie, że jest to zjawisko

marginalne, *rystępujące wyłącznie w patologicmych środowiskach. Tymczasem według dmych

statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powsz€chnym i stanowi powaźny problem

społecmy. Znęcanie się nad rodzinąjest najczęści€j popełnianym przestępstwem w Polsce, zlraz

po Przestępstwach przeciwko mieniu iĄciu [Tomaszewską 2007, s. 36-37].

Przęmoc ze strony najb|iższej osoby jest doświadcz€niem traumatyczrrym, okaleczającym

psychikę. Przemoc w rodzinie przybiem ńine formy: od przemocy flzycme:, przez przefioc

psychiczną i seksualną' po przemoc ekonomiczną' Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem

1edlorazołłym. Zazwyczaj ma ona chamkter długotrwały i cyklicmy'

Rodzaje przemocy:



l. Przęmoc fizyczna - jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycmego, uszkodzenie jej ciała,

pogoNzenie jej zdrowia |ub pozbawienieją łcia.
2' Przęmoc seksualna - to zachowani€ zmuszające ofialę do podjęcia niechcianych

zachowń seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności'

3. Przemoc psychiczna - to zachowanie, kórego celem jest umniejszanie poczucia własnej

wańości ofiary, wzbudzanie w nie.j strachu.

4. Pźemoc ekonomiczna - to kazde zchowanie, którcgo celem jest ekonomicme

uzależnienie ofialy od sprawcy'

5. Zaniedbanie _ to ciągł€ niezaspaka.janie podstawowych pohzeb fizycznych i

emocjonalnych.

Przemoc jest przestępstwęm. w za|eżności od t€go, czy przemoc ma chara|1eljednomzowy, czy

się powtarza, jest ścigana z lóżnych artykułów Kodeksu kamego. Jeżeli przemoc ma charaker

ciągły' zostanie zakwa|ifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną z alt. 207 Kodeksu

kamego (Dz' U. z 199'7 I. Nr 88, poz' 553 z póm. m).

Artykuł 207 Kodeksu kamego stanowi:

''śl. 
Kto męca się fizyczlie lub psychicanie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w

stałym lub prŻemłając),m stosunku zależlości od sprawcy albo nad mało|etnim lub osoba

nieporadną ze wz8lędu najej stan psychiczny i firycmy, podlega karŻe pozbawienia wolności od

3 miesięcy do 5 lat.

$2' Jeżeli czyn określony w $1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okucieństwą

sprawca podlega każe pozbawienia wolności od roku do l0 lat.

$J. Jezeli następstwem czynu okrcślonego w $l lub 2 jest ta€nięcie się pokz}nvdzonego na

własne życie' sprawca podlega kaźe poŻbawienia wolności od 2 do 12 lat'''

Przemoc w rodzinie ma tragicme konsekwencje. Prowadzi nie A'lko do uszkodzeń ciała ofiary'

ale taki,e do zaburzeń emocjonalnych or^z zabnrzeń w Śposobie, w jaki postrzega ona sama

siebie, sprawcę omz innych ludzi. Narastanie zjawiska prz€mocy w rodzinie wymaga

niezłłocmego podjęcia działań zawańych w niniejsz}m Pro$amie.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochlony ofiar Przemocy

RodŻinie ma charakter dfugofalowy. Działania Prograrnu obejmują lata 2016_2021. w miaĘ

potrzeb i s}tuacji spolecznej zadania Pro$amu mogą ulegać zrnianom i udoskonaleniom.

I. Analiza problemów spolecznych na terenie Gminy czermin

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonani€ analizy

problemów społecznych w gminie z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinię.



Na dzień 3l.l2.20l5r. Gmina czermin |icry 1 011 mieszkańców. Liczba osób

beTobotnych zarejęstrowanych z Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu wynosi 349 , w tym 198

kobiet z czego jedynie 6l pobiera zasiłek dla bezrobotnych, w tym 28 kobiet.

Ze statystyk policyjnych \łynika, że na terenie gminy w roku 2015 przeprowadzonych zostało

33 intelwencji domowych. w oklesie od 01.0l.20l5r' do 3l.12.20l5r. założono 19 ,,Niebi€skich

Kart''; w łm 13 przez Kom€ndę Powiatową Policji, 4 przez Gminny ośrodek Pomocy

Społecznej

w czerminie, 1 pźez Powiatowe centrum Pomocy Roalzinie w Mielcu , l pŹęz przedstawicieli

oświaty. w 20l5 roku w ramach procedury Niebieskiej Karty pracowało 42 grupy roboczo.

z danych Gminnej Komisji RoŻwiązywania Problemów Alkoho|owych w}.nika, że w okresie od

0l '01.20l5r' do 3l '12.2015I. było 9 zgłoszeń, z tego 2 osoby podjęło leczenie odwykowe.

z danych ośrodka Pomocy społec^ej w}Ąrika, że na dzień 31'12.2015r. 299 rodzin z gniny

korzysta z pomocy społecanej' w om 133 rodziny zE świadczeń finansowych i rzeczowych.

Trualno jeŚ

w sposób jednoznacaly określió wielkośó zjawiska pŹemocy na terenie gminy w związku

z wyĘpowaniem przemocy ukr}tej, czyli tocącej się w rodŻinie czy w szkole, a|e nieujętej

\^ sIaI}slykach Zpowodu bra-ku wied4 na lemaljej w}5tępo\łania'

Przeprowadzone na początku grudnia 2015 Ioku badanie wśród dorcsłych , dzieci i
młodziezy częściowo zdiagnozowało problemy społecme złłięane z przemocą na terenie Gminy

Czemin' Infomacje uzyskane na podstawie ankiet orŁ analiŻy zgrornadzonych danych

pozwoliły na łyciagnięcie odpowiednich wniosków iokreślenie celów, a także podjęcie

odpowiednich działań na ftecz przeciwdzialaiia zjawisku przemocy w rcdzinach.

II. Cele programu

Celem Progmmu jest:

l) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie Da terenie Gminy Czemin,

2) zwiększenie skutecmości działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc

w roalu inie,

3) zwiększ€nie pomocy i ochrony ofiał Przemocy w rodzinię.

Cele ogólne będą realizowane przez:

1) budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy'

2) diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Czermin,

3) podnoszenie kompetencji służb i insb.tucji w Żakresie przemocy w rodzinię,

4) udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,

5) oddziab'wanie na splawców prŻemocy w rodzinie.

m. z&lożenia Programu

Realizacja celów Programu zakłada:



l ) uwrazliwienie społecmości lokalnej na problem przemocy w rodzinie,

2) promowanie modelu rcdziny wolnego od przemocy,

3) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzhie,

4) działania interdyscplinarne w zakesie przeciwdziałania przemocy.

Iv. Program jest spójny z Progromemi:

. Krajowym Programem Przęciwdziałania Przemocy,

. Strat€gią Rozwiązywania Problemów społecznych Gminy czermin na |ata 20|6-202|,

. Gminn)łn Plogamem Profilaktyki i Rozwiąą'\łania Problemów Alkoholowych

Plogram będzie realizowany w oparciu o naĘpujące akb, prawne:

. uŚtawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U' z
2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zr .)'

. ustawę z dnia 12 marca 2004 r' o pomocy społ€cmej (Dz. U. z 201'5 r' poz. 163 zpó^.

Zfi.\,

. ustawę z dnia 26 paźLdziemika 1982 r' o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałaniu

alkoholiznowi (Dz' U' z 2001 r.Nr 10'poz.473 zpó^. zm').

V. Zasoby Gmidy Czermin w zakrcsie rerlizacji Programu:

l. Zasoby ludzkie - specjaliści z różnych dziedzin.

2. zasoby instfucjona|ne inĘtucje i organizacje zajmują.e się problemem przemocy

w rodzinie omz inso'fucje i organizacje pełniące funtcję wspieĄącą:

. ośrodek Pomoc) Społecmej.

o Komenda Policji,

. Gminna Komisja RoŻwiąą,vr'ania Probl€mów Alkoho|owych,

. Placówki oświatowe

. Zakład opieki Zdrowotn€j,

. organizacjepozarządowe,

r parafie,

. inne, w zależności od gminy.

\ł. czyDniki gwarantujące właściwą realiz5cję Programu:

o poparcie działań i współpraca z samorŻądem gminnym,

. dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych,

. dobra wspólpraca służb i inst}'rucji na terenie gminy oraz poua nią.

. otwartość i chęć współp.acy specjalistów,

. silne więzi rodzinne,



. chęć zmiany i wyjścia złJyzysu.

vII. zagrożenia w rea|izacji zadań:

. stereotypy panujące w śIodowisku na temat prŻemocy w rcdzinie,

. bezradność w sprawach opiekuńcm-wychowawcŻych,

. brak wspóhracy rodziny w zakresie Przez$yciężźnia kryzysów,

. problem uzaleźnięnia od alkoholu w lodzinach'

. brak infiaslnrlśtury socjalnej w g1ninie.

. brak lub zb}'t mała wspólpraca interdysqplinama,

. brak motyrłac.ji ekonomicznej dla człoŃów zespołu inteldysc)plinarn€go.

VIII. Rellizacja celów Progrlmu

CEL 1

Zdni€jszenie Śkali zjawiska prz€mocy w rodzińe ns t€r€nie Gminy czermin w latach

od 2016r. do Ź021r.

DziałaDia:

1' okeślenie w drodze uchwały trybu powob'wania i odwoływania człoŃów zespołu

interdyscyplinamego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Podmiot realizujący działanie:

r Rada Gminy Czeimir.

2. Powołanie Gminnego Z€społu Inteldysc}plinamego'

Podmioty realizujące działanie:

. wójt Gminy cŻermin

3. współplaca w mmach zespołu interdyscyplinamego:

o pracownicy socjalni,

. pżedstawicieleoświaty,

. przedstawicielepolicji,

. kuratorry sądowi,

. przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiąrywania PloblemówAlkoholowych,

o przedstawicieleochronyzdrowia,

. prz€dstawiciele organizzcji pozarządołłych'

. inniw zależtości od zasobów,

. diagnozowanie problemu pżemocy w rodŻinie,

. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,



. rozpowszech'ianie infomacji o insbńrcjach oraz możliwościach udzi€lania pomocy

w środowisku lokalnym,

. monitorowanie s}tuacji rodzin dotkniętych przemocą'

. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin' w których dochodzi do

przemocy oraz efeklól! tych działan.

. podejmo\łanie działań pr€wencyjnych w środowiskach zagrożonych prŻemocą,

. inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych prŻemocą

. udział w działaniach edukacyjno_infomacyjnych.

4. Edukacja dzieci, młodzieży i doroslch w zakresie przemocy:

. propagowanie skutecznych sposobówpowshz}m}nvaniapŹemocy,

. obalanie mitów na tenral przemocy.

. szko]enia na temat pŹemocy,

. prowadzenie kmnpanii zwłaszcza wśńd dzieci i młodz|eży w Żakresie ogTaniczenja

oglądania przemocy w telewizji, g1ach komputerowych,

. wspieranie róźnych form spędzania wolnego czźrsu promujące zachowania nieagresy'lvne,

. organizowanie spotkń edukacyjnycb dla mi€szkńców, np. w świetlicach wiejskich'

. dysĘbucja ulotek i informacji na temat przemocy i jej skrrtków,

. organizowanie konkursóĘ np. plasrycznych' wśród dzięci i młodzieży w zakrcsię

zapobiegania pżemocy.

Podmioty realizujące działanie:

. placówki oświatowo_wychowawcze

. swietlica srodowiskowa w famach działalności Gminnego ośrodka Kulfury i sporfu

. ośrodek Pomocy społeczn€j,

. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

. GminnyZespółInterdysc1plinamy,

. inn€, w zależjności od zasobów gminy.

Efekty :

PomniEszona liczba przypadków wyŚtępowania pfz€mocy w rodzinie ne terenie Gminy

cz€rmiD

CEL2

zwiększenie skuteczności działłń interw€ncyjnych wobec osób stosujących przemoc

w rodziń€ w latrch 2016r. do 202lr.



Dzialanis:

1' Izolowanie spmwców od ofiar'

2. Udzielanie informacji sprawcom przeńocy na temat prcgramów kolekcyjno_€dukacinych'

3. Przeprowadzanie rozmów z osobami naduiwając}.rni alkoholu, stosującymi przemoc.

4. Kierowanie wniosków do sądu Rejonowego w Mielcu o obowiązek podjęcia leczenia

odwykowego w zwiąku z nadużł'waniem alkoholu'

Efekty:

zmniejszenie liczby osób stosujących przemoc w rodzini€.

CEL3

Zwiękśzenie pomocy i ochrony ofiar prz€mocy w rodziDie w latsch 2016r. do 2021r.

Dzialania:

1. Utworzenie punktu informacinego:

o udzielanie informacji dotycącej bezpiecznego schronienia osobom dotknięom Fzemocą
w ośIodkach interwencji kryzysowej i w specjalistycmych ośrodkach wsparcią

. udzielanie informacji na temat pozyskania zaświadczenia |ekarskiego'

r udzielanie informacji na temat praw osób będących ofiarami przemocy,

. udzielanie informacji sprawcom pŹemocy na temat proglamów korckcino-

edukacyjnych,

. rozpowszechnianie telefonu zaufania,,Niebieska Linia'',,,Pomarańczowa Lini''.

. zahudnieni€ w nzie potrzeby psychologa dla rodzin dotłniętych prŻemocą (na umowę

zlecęni€ bąd]ź umowę o dzieło)

Podmiot lealizujący działanie:

. ośrodek Pomocy społecm€j.

2' Prowadzenie działań interwencyjnych w zakrcsie pŹeciwdziałania prŻemocy:

. podejmowanie działań interwenryjnych w oparciu o procedurę ,Niebieskiej Karty",

o przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach pżewodnicącemu zespołu

intendyscyplinamego.

Podmioty realiŻujące działanie:

. policja,

. ośrodek Pomocy społecznej,

. ośrodek Interwencji Kryzysowej,

. GminnyzespółInterdyscyplinamy,

r Gminna Komisja Rozwiąz!'\łania Problemów Alkoholowych,



. pź€dstawicieleoświaty,

. Pźedstawiciele ochrony zdrowia.

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośIodkach wsparcia'

Podmioty I€alizujące działanie:

. ośrodek Pomocy społecmej,

. policja,

. GminnyZespółInterdyscyplinamy'

Efekty:

PodnieŚi€nie świadomości mieszlońców Gminy czerrnin o folmach przemocy

i przysługujących plawach dla oŚób zagrożonych przemocą oraz nabycie umiejętności

radzeni! sobie w sytuacji prz€mocy.

_ Monitorowani€

Monitorowanie rea|izacji Pro$amu odbywaó się będzie w oparciu o sprawozdawczośó

podmiotów zaangźowanych w jego realizację' Sprawozdania z realizacjl Programu podmioty

składają do dnia 31 stycmia ka]żdego rokl do ośrodka Pomocy społecmei.

Sprawozdawczość

ośrodek Pomocy społecznej w czermini€ do dnia 3l marca kźdego roku przedłoży Radzie

Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.

Finstrsowsnie Progrsmu

, Program będzie finansowany ze środków budżefu Gminy Czermin, dotacji omz ze środków

pozabudżętowych pozyskanych z innych zródeł.


