
Uchwala Nr V'l ik^j^/,^ 
Rady Gminy Radzanow 

I 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2015 - 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym / 

Dz. U . z 2013r., poz. 594 z pozn. zm./, oraz art. 110 ust. 10 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

spolecznej /Dz. U . z 2015r., poz. 163 ze zm./ oraz art. 6 ust. 1 i 2, art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie /Dz. U . z 2005 Nr 180, poz. 1493 

z pozn. zm./ Rada Gminy Radzanow uchwala, co nast^puje: 

Uchwala si? Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 stanowi^cy zat^cznik do niniejszej uchwaly. 

§1 

Przewodn cz^cy Rady Gminy 

Kosiorek 



Zal^cznik 

do uchwaly nr .YJJ. 

Rady Gminy Radzanow 

z dnia .h \ . . ^ C ^ . . 5* 

GMINNY PROGRAM 

PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

NA TERENIE GMINY RADZANOW 

NA LATA 2015 - 2020 

Radzanow 2015 



I. WSTJ^P 
W celu efektywnego i zintegrowanego dzialania przeciw przemocy w rodzinie 

oraz zmniejszenie j e j negatywnych nast^pstw w zyciu spolecznym i rodzimiym 

opracowano G m i n n y Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w rodzinie na terenie gminy Radzanow. 

Dzialania na rzecz przeciwdzialania przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie podejmowane w szczegolnosci w ramach prac 

Gminnego Zespoiu Inerdyscyplinamego. W programie zawarte podstawowe 

informacje dotycz^ce zjawiska przemocy w rodzinie, regulacji prawnych, 

realizatorow, adresatow programu, zakladanych efektow. 

Dzialania programu maj^ charakter wie lokierunkowy, dotycz^ w szczegolnosci 

prof i laktyki przeciwdzialania przemocy w rodzinie , a takze pomocy osobom 

dotkni^tym przemocy. 

Skutecznosc programu zaiezy od w i e l u czynnikow, w t y m mi^dzy i n n y m i 

dobrego rozeznania srodowiska przez odpowiednio przygotowane shizby, zajmujace 

si? prof i lak tyk^ i wsparciem rodzin zagrozonych patologiami, kompleksowej 

wspolpracy loka lnych sluzb i instytucji w ramach pracy w G m i n n y m Zespole 

Interdyscypl inamym, a przede wszystkim motywac j i dokonania zmian i wyjscia z 

kryzysu przez rodziny dotkni?te problemem przemocy. 



II . PODSTAWA PRAWNA 

Program b?dzie realizowany w oparciu o nast^puj^ce akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 

2005 r., Nr 180, poz. 1493 z pozn. zm) 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U . z 2015 r.,poz.l63 ze. 

zm) 

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny, systemie pieczy zast?pczej 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 332 ze zm) 

4. Ustawa z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i 

przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z pozn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuhczy (Dz. U . z 2015 r., poz. 

583 ze zm.) 

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 13 wrzesnia 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskiej Karty" oraz wzorow formularzy „Niebieska Karta" (Dz.U. z 201 Ir . , Nr 

209, poz. 1245). 



HI. DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY 

W RODZINIE NA T E R E N I E GMINY RADZANOW 
Jeszcze do niedawna uwazano, ze przemoc domowa wyst?puje rzadko i wyt^cznie 

w rodzinach patologicznych, a agresje mi?dzy czlonkami rodziny traktowano jako jedyn^ 

z wielu nomialnych form zachowania w codziennym zyciu. Przemoc stosowana przez osob? 

doroslq wobec bliskich (w tym dzieci), postrzegana byta jako akceptowany sposob 

sprawowania nad nimi wladzy i kontroli. 

Na gruncie prawa i polityki spolecznej podejmowano proby wyroznienia przemocy 

spoiecznie akceptowanej (dopuszczalnej) i naduzywania przemocy, czy „niewlasciwej" 

przemocy w rodzinie, co znacznie utrudniaio wszelkie proby zaj^cia si? problemem. 

W Polsce zjawisko przemocy w rodzinie dostrzezono w latach dziewi^cdziesi^tych i wtedy 

tez zacz?to traktowac przemoc w rodzinie jako problem spoleczny. 

Wedhig ustawowej definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziataniu 

przemocy w rodzinie - przemoc to: 

,jednorazowe albo powtarzaj^ce si? umyslne dzialanie lub zaniechanie, naruszaj^ce prawa 

lub dobra osobiste cztonkow rodziny, w szczegolnosci narazajqce te osoby na 

niebezpieczehstwo utraty zycia, zdrowia, naruszaj^ce ich godnosc, nietykalnosc cielesn^ 

wolnosc, w tym seksualn^, powodujace szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 

a takze wywotuj^ce cierpienia i krzywdy moraine u osob dotkni?tych przemocy" 

Przemoc w rodzinie przybiera nast?puJ4ce formy: 

- przemoc fizyczna, 

- przemoc psychiczna, 

- przemoc seksualna, 

- zaniedbanie, 

-przemoc materialna/ekonomiczna. 

Bardzo rzadko sprawca stosuje wobec swojej ofiary jednq form? przemocy. Zwykle 

w>'korzystuje rozne jej postacie, na przemian l^cz^c je tak, aby uzyskac petn^ kontrol? nad 

osob^ doznajqcej przemocy. 

Zachowanie osoby stosuj^cej przemoc moze wywolac u osoby poszkodowanej trwate 

negatywne skutki i w efekcie doprowadzic do zniszczenia u niej pozylywnego obrazu samej 

siebie. 

Z powodu wielu nast?pstw takich doswiadczen, cierpi^ nie tylko osoby doznajqce przemocy, 

ale rowniez bezsilni swiadkowie obserwujijcy akty przemocy, a najcz?sciej sa to dzieci. 



Tego typu doswiadczenia ucz^ agresywnego stylu zachowania, zwi^kszaj^ pobudzenie 

w sytuacjach z elementami agresji, zaburzaj^ pogl^dy na rozwi^zywanie konfliktow 

i zmniejszaJ4 wrazHwosc na agresywne zachowanie. 

Skal? problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Radzanow najlepiej zobrazuje 

statystyka opracowana na podstawie danych zebranych w ramach procedury „Niebieskiej 

Karty" 

Na podstawie nowego rozporz^dzenia prawo do sporz^dzenia „Niebieskiej Karty - A " 

formularza inicjuj^cego post?powanie zyskah dodatkowo przedstawiciele oswiaty, stuzby 

zdrowia oraz gminnej komisji rozwi^zywania problemow alkoholowych. 

Przedstawione ponizej zestawienie pokazuje iz od momentu powolania Zespoiu 

Interdyscyplinamego do spraw Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie t j . od wrzesnia 2011 

roku do grudnia 2014 roku w 40 rodzinach zostaia wszcz?ta procedura „Niebieskiej Karty" 

w zwi^zku z podejrzeniem wyst?powania przemocy w rodzinie. 

Procedura „niebieskiej Karty" zostaia glownie wszcz?ta przez przedstawicieli Policji, ktorzy 

najcz?sciej otrzymywali zgtoszenia o podejrzeniu przemocy. 

Instytucja wszczynaj^ca procedure 

„Niebieskiej Karty" 2011-2012 2013 2014 ogolem 

POLICJA 10 12 14 36 

POMOC SPOLECZNA 2 0 0 2 

OCHRONA Z D R O W I A 0 0 0 0 

OSWIATA 1 0 0 1 

GKRPA 0 1 0 1 

OGOLEM 13 13 14 40 

Po przeanalizowaniu wszystkich „Niebieskich Kart" mozna stwierdzic, ze najczesciej 

dochodzi do przemocy w malzeristwie. Analizuj^c wszystkie przypadki mozna stwierdzic, ze 

osobami pokrzywdzonymi sq przede wszystkim kobiety, natomiast sprawc^ przemocy jest 

m?zczyzna - m^z lub syn. 

Dzieci wychowywane w rodzinie. w ktorej jeden z rodzicow stosuje przemoc wobec drugiego 

nie maja zapewnionej podstawowej potrzeby psychologicznej jakq jest potrzeba 

bezpieczenstwa. Przejawiaj^ wiele negatywnych uczuc takich jak l?k, wstyd, poczucie winy. 

Sprawia to, ze cz?slo wyst^puj^ u nich zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania. 



Problem przemocy w rodzinie wyst?puje w rodzinach, w ktorych pojawiajq si? jakies inne 

problemy jak uzaleznienie od alkoholu, problemy finansowe, problemy rodzinne. 

Problemy maizeiiskie, choroba ale takze przemoc domowa zdarza si? takze w tzw. „dobrych 

domach". 

Analizuj^c wszcz?te procedury „Niebieskiej Karty" w gminie Radzanow mozna stwierdzic, 

ze wi?kszosc przypadkow gdzie stwierdzono zjawisko przemocy, istnieje rowniez problem 

naduzywania alkoholu przez sprawcow przemocy. 

Mozna zauwazyc takze, ze dominuj^c^ forma przemocy w)'st?puJ4C4 w wi?kszosci rodzin jest 

przemoc psychiczna, ktora towarzyszy kazdemu rodzajowi przemocy. 

Najcz?stszymi przejawami przemocy w rodzinie awantury domowe, w tym awantury pod 

wptywem alkoholu, ponizanie, wyzwiska, krytykowanie, niepokojenie, grozby a takze 

pobicia. 

Mimo, iz od czasu powstania Zespoiu Interdyscyplinamego dzialania podejmowane na rzecz 

przeciwdzialania przemocy w rodzinie mialy charakter wspolpracy interdyscyplinamej -

przemoc w rodzinie jest ciagle duzym problemem w naszej gminie. 

Aby skutecznie zapobiegac przemocy w rodzinie i zwalczac jej negatywne skutki nalezy 

zwi?kszyc skutecznosc dotychczasowych dziaiaii, co b?dzie stanowic giowny eel programu. 



IV. C E L E PROGRAMU 

Cel giowny programu: 

Celem glownym programu jest przeciwdzialanie zjawisku przemocy w rodzinie i zwiekszenie 

skutecznosci dzialari na rzecz przeciwdziaiania przemocy na terenie gminy Radzanow. 

Cele szczegolowe: 

1. Monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy 

Radzanow 

2. Podnoszenie poziomu wiedzy i wrazliwosci spolecznej mieszkancow gminy na temat 

zjawiska przemocy, jego przejawow i form. 

3. Poprawa skutecznosci dziatan osob i instytucji zobowi^zanych i uprawnionych do 

przeciwdzialania przemocy. 

4. Zapewnienie pomocy osobom doswiadczajqcym przemocy w rodzinie. 

5. Zwiekszenie skutecznosci dzialari interwencyjnych wobec osob stosuj^cych przemoc. 

V. ZADANIA 

1. Upowszechnianie informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz 

0 konsekwencjach stosowania przemocy. Podnoszenie wrazliwosci spolecznej wobec 

tego zjawiska. 

2. Rozpowszechnianie materialow informacyjnych o przemocy w rodzinie 

1 mozliwosciach uzyskania pomocy (ulotki, broszury). 

3. Poznanie postaw spoiecznych mieszkaiicow wobec zjawiska przemocy. 



VI. REALIZATORZY 

- Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Radzanowie 

- Urz^d Gminy w Radzanowie 

- Gminny Zespol Interdyscyplinamy ds. Przemocy w Rodzinie 

- Gminna Komisja Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych 

- Policja 

- Placowki Oswiatowe z terenu Gminy Radzanow 

- shizba zdrowia 

- Zespol Osrodkow Wsparcia w Mlawie 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mlawie 

- S^d Rejonowy w Mlawie 

- Kuratorzy 

Sposob realizacji programu: 

Zakiada si?, ze Gminny Program Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na terenie gminy Radzanow na lata 2015 - 2020 b?dzie mia l charakter 

interdyscyplinamy i realizowany b?dzie przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane 

do podejmowania dziatari na rzecz zapobiegania i ograniczania przemocy w rodzinie. 

Dzialania b^d^ mialy nast^puj^cy charakter: 

• Profilaktyczny - propagowanie zachowari altemat>^wnych wobec przemocy, 

• Edukacyjny - upowszechnianie wiedzy na temat negatywnych skutkow przemocy, 

ksztahowanie wlasciwych postaw w tym brak akceptacji dia przemocy, 

• Pomocowy - dzialania profilaktyczno-terapeutyczne, informowanie o miejscach 

i mozliwosciach udzielania pomocy, 

• Wspieraj^cy - merytoryczne i praktyczne wsparcie sluzb pomocowych, wspolpraca 

i wymiana doswiadczeri oraz informacji. 



VII. PRZEWIDYWANE EFEKTY 

REALIZACJI PROGRAMU 

1. Zmiana postaw spoiecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Udzielanie pomocy osobom wobec ktorych istnieje podejrzenie stosowania przemocy 

w rodzinie. 

3. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkni?tym przemocy. 

4. Zwiekszenie zaangazowania spoiecznosci w sprawy przeciwdziaiania przemocy. 

VIILFINANSOWANIE PROGRAMU 

Zrodiem finansowania Programu Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w gminie Radzanow b^d^ srodki wiasne gminy b^d^ce w budzecie 

Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Radzanowie na realizacj? zadaii przeciwdzialania 

przemocy w rodzinie. 

IX. MONITORING R E A L I Z A C J I PROGRAMU 

Monitoring b^dzie polegai na zbieraniu danych dotycz^cych zrealizowanych zadan w ramach 

programu od podmiotow zaangazowanych w realizacje w celu oceny czy program osi^ga 

zaiozone cele. 

Kierownik GOPS w Radzanowie przedlozy Wojtowi i Radzie Gminy roczne sprawozdanie 

merytoryczne i finansowe dotycz^ce realizacji programu. 

Przewodnicz ^cy Rady Gminy 

Roman Kosiorek 


