
UCHWALA Nr XXVI/186/17
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 8 listopada 2017 roku

w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022

Napodstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy zdnia 29 Iipca2005 r.
o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) uchwala si?, co
nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si$ do realizacji „ Gminny Program Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2017-2022" stanowiacy zalacznik do niniejszej
uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wojtowi Gminy Ostrowek.
§ 3. Traci moc Uchwala Nr XXIII/169/2017 Rady Gminy Ostrowek z dnia 8 czerwca

2017r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewod

Andrze,

Rady

woda



Zat^cznik do Uchwaty
NrXXVI/186/17
Rady Gminy Ostrowek
z dnia 8 listopada 2017r.

Gminny Program Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.

I. Wst$p:

Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest zadaniem wtasnym gminy
wynikaj^cym z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu
przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015r. poz. 1390).

Ustawa o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie
jako ,, jednorazowe albo powtarzaja.ee si§ umyslne dziatanie lub zaniechanie
naruszaj^ce prawa lub dobra osobiste cztonkow rodziny, a w szczegolnosci
narazaja^ce te osoby na niebezpieczeristwo utraty zycia, naruszaj^ce ich godnosc,
nietykalnosc cielesna^, wolnosc w tym seksualna. , powoduj^ce szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a takze wywotuja.ce cierpienia i krzywdy moraine u osob
dotknietych przemocy".

Przemoc w rodzinie opisywana jest jako jedno z najtrudniejszych przezyc jakich
osoba moze doswiadczyc ze strony najblizszych cztonkow rodziny. Rodzina, w
sytuacji przemocy zamiast bye miejscem w ktorym otrzymuje mitosc,
bezpieczehstwo, wsparcie i pozytywne wzorce jest miejscem w ktorym doswiadcza
przemocy, zla, cierpienia i ponizenia. Uzaleznienia, probiemy osobiste, zta sytuacja
finansowa zwiekszaja, prawdopodobiehstwo wyst^pienia przemocy objawiajacej sie w
roznej postaci - od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczna, i seksualna,, po
przemoc ekonomiczna,-
Przemoc bez wzgledu na jej rodzaj ma tragiczne konsekwencje. Rzadko jest
incydentem. Zazwyczaj ma charakter dtugotrwafy i cykliczny. Przemoc w rodzinie
moze bye zarowno skutkiem jak i przyczyna, dysfunkcji w rodzinie. Nalezy ja.
zakwalifikowac do kategorii zachowah negatywnych o duzej szkodliwosci spotecznej.
Szczegolna, ochrona, powinny bye obj^te dzieci ktore nie zawsze jako ofiary sa.
bezposrednio maltretowane lub zaniedbywane, ale cierpia, i sa. krzywdzone rowniez
wtedy gdy sa, swiadkami przemocy dorostych. Przemoc domowa moze wyrzadzic
dziecku szkody fizyczne, emocjonalne i poznawcze oraz powodowac zmiany w
postrzeganiu i umiejetnosciach rozwi^zywania problemow w dorosfym zyciu.
Rodzaje przemocy:
• przemoc fizyczna - wszelkiego rodzaju dzialania, zachowania wobec drugiej

osoby , dziecka powoduja.ee nieprzypadkowe urazy.



przyktedy. popychanie, odpychanie, obezwtadnianie, przytrzymywanie,
policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwarta^ reka^ i pi^sciami, bicie
przedmiotami, ciskanie w kogos przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami
zr^cymi, uzycie broni, porzucanie kogos w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie
koniecznej pomocy.

• przemoc psychiczna ( emocjonalna) - rozmyslne, nie zawieraj^ce aktow
przemocy fizycznej, zachowania ktore powoduj^ znacz^ce obnizenie mozliwosci
prawidtowego rozwoju, w tym zaburzenia osobowosci.
przyktady: wysmiewanie poglgdow, religii, pochodzenia, narzucanie wtasnych
poglqdow, karanie poprzez odmow$ uczuc, zainteresowania, szacunku, stata
krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja spoteczna ( kontrolowanie i
ograniczanie kontaktow z innymi osobami), domaganie sie postuszehstwa,
ograniczanie snu i pozywienia, degradacja werbalna ( zniestawianie, ataki
kompetencyjne np. Jak mogtes bye tak gtupi ?, ataki dotycz^ce pochodzenia np.
Jestes fajttap^ jak Two] ojciec, ataki dotycz^ce wygl^du np. Musisz zawsze
wygl^dac jak niedomyty?, zlorzeczenie, narzekanie np. Do niczego sie nie
nadajesz, ztosliwosci, osmieszanie, grozby, przeklehstwa, symbolika
niewerbalna np. pokazywanie j§zyka, lub innych gestowobrazliwych.

• przemoc seksualna - to zachowanie zmuszaj^ce ofiare do podjecia niechcianych
zachowah seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualnosci,
przyktady: wvmuszanie wspolzycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych
pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi,
sadystyczne formy pozycia seksualnego, demonstrowanie zazdrosci, krytyka
zachowah seksualnych.

• zaniedbywanie - ci$gte niezaspokajanie podstawowych potrzeb, zarowno
fizycznych jak i psychicznych,
przyktady: niewystarczaiaca ochrona, ubogie otoczenie, niewystarczaj^ce
pozywienie, schronienie, brak higieny, opieki medycznej, wsparcia, zrozumienia,
stownego i fizycznego wyrazania uczuc, stymulacji umystowej.

• przemoc ekonomiczna - to kazde zachowanie, ktorego celem jest ekonomiczne
uzaleznienie ofiary od sprawcy.

Przemoc jest przestepstwem. W zaleznosci od tego, czy przemoc ma charakter
jednorazowy, czy sie powtarza, jest scigana z roznych artykutow Kodeksu
karnego. Jezeli przemoc ma charakter ci^gty, zostanie zakwalifikowana jako
przestepstwo zn^cania si^ nad rodzina_ z art. 207 Kodeksu karnego ( Dz.U. z
2016r. poz. 1137zpozn. zm.).

Artykut 207 Kodeksu karnego stanowi:
,, § 1. Kto zneca si§ fizycznie lub psychicznie nad osoba^ najblizszq lub inna^ osob^
pozostaj^c^ w statym lub przemijaj^cym stosunku zaleznosci od sprawcy albo nad
matoletnim lub osoba^ nieporadn^ ze wzgl^du na jej stan psychiczny i fizyczny,
podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesi^cy do 5 lat.



§ 2. Jezeli czyn okreslony w § 1 pot^czony jest ze stosowaniem szczegolnego
okruciehstwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do 10 lat.

§ 3. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 1 lub § 2 jest targni^cie si$
pokrzywdzonego na wtasne zycie, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od
2 do 12 lat".

Przemoc domowa jest zjawiskiem wyst^puj^cym powszechnie w naszym
spoleczehstwie. Niestety wci^z jeszcze pozostaj^cym w ,, czterech scianach
domow". Dotyka rodziny o roznym statusie spotecznym , a nie jak dotychczas
s^dzono, tylko tzw. ,, margines spoleczny". Nie tylko alkoholik jest sprawca^
przemocy, coraz czesciej osoby dobrze wyksztatcone, majetne, zajmuj^ce
prestizowe stanowiska, lubiane i szanowane przez innych zadaja^ bol i cierpienie
swoim najblizszym.
Z uwagi na duza^ skale wystepowania przemocy w rodzinie, jak rowniez dewastacyjny
charakter w wymiarze jednostkowym jak i spotecznym, przeciwdziatanie przemocy w
rodzinie jest jednym z zadah polityki spotecznej, realizowanym na roznych
poziomach zycia publicznego w Polsce.
Trudno jest w sposob jednoznaczny okreslic wielkosc zjawiska przemocy na terenie
gminy, w zwi^zku z wystepowaniem przemocy ukrytej, czyli toczqcej si^ w rodzinie
czy szkole, ale nieujetej w statystykach z powodu braku wiedzy na temat jej
wystepowania. Nadal na terenie wiejskim jest niska wsr6d spoteczehstwa wiedza na
temat przemocy co powoduje jakby ,, przyzwolenie spoteczne" dla nagannych
dzialah sprawcy przemocy i obarczanie niejednokrotnie wina^ za przemoc w rodzinie
ofiary przemocy.

Ustawodawca w art. 6 ust. 2 oraz art. 9 wspomnianej wyzej ustawy wyznaczyt
gminom zadania z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie. Stosownie do jej
zapisow zadaniem gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdzialania
przemocy w rodzinie, w ramach ktorego funkcjonuje zespoJ interdyscyplinarny ds.
przeciwdziatania przemocy w rodzinie, integruj^cy i koordynuj^cy dzialalnosc na
rzecz przeciwdziatania przemocy w rodzinie.

Pierwszy Zespot Interdyscyplinarny ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie w
Gminie Ostrowek zostat powolany na mocy Zarzadzenia Wojta Gminy Ostrowek nr
61/2011 zdnia 11 pazdziernika 2011r.
Kadencja zespotu trwa 5 lat, w zwi^zku z czym Zarz^dzeniem Nr 16/2017 Wojta
Gminy Ostrowek z dnia 14 marca 2017r. zostat powoteny nowy sktad zespolu
interdyscyplinarnego.

Do dokumentow reguluj^cych dzialania dotyczqce przemocy w rodzinie oraz
zapewniaj^ce podstawowe prawa nalez^:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. ( Dz.U. z 1997r. Nr

78, poz. 483 z pozn.zm.),



• Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci i
przeciwdziataniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2016r. poz.487 z pozn.zm.),

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z
2015r. poz. 1390.),

• Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej ( Dz.U. z 2017r. poz.1769),
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastepczej ( Dz.U. z 2017r. poz. 697 z pozn.zm.)
• Rozporz^dzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca

2011r. w sprawie procedury post^powania przy wykonywaniu czynnosci
odebrania dziecka z rodziny w razie bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
dziecka wzwi^zku z przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2011r Nr 81, poz. 448),

• Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 13 wrzesnia 2011r. w sprawie procedury ,,
Niebieskie Karty" oraz wzorowformularzy ,, Niebieska Karta" ( Dz.U. z2011r. Nr
209, poz. 1245),rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 pazdziernika 2010r. w
sprawie wzoru zaswiadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeh
ciata zwi^zanych z uzyciem przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2001 r. Nr 201, poz.
1334).

II. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Ostrowek.

Na terenie gminy Ostrowek dziatania wynikaj^ce z ustawy o przeciwdziataniu
przemocy w rodzinie koordynuje Zespot Interdyscyplinarny powotany przez Wojta
Gminy Ostrowek na podstawie Zarz^dzenia Nr 16/2017 z dnia 14 marca 2017r.
W sktad Zespotu Interdyscyplinarnego wchodza^ przedstawiciele:
• Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ostrowku - 3 osoby,
• Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w Ostrowku - 1

osoba,
• Urzedu Gminy w Ostrowku - 1 osoba,
• Komisariatu Policji w Osjakowie - 1 osoba,
• Gimnazjum w Ostrowku - 1 osoba,
• Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ostrowku - 1 osoba,
• S^du Rejonowego w Wieluniu - 1 osoba.
Zadaniem Zespotu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie dziatan
instytucji oraz specjalistow w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie
poprzez:
a/ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b/ podejmowanie dziatan w srodowisku zagrozonym przemocy w rodzinie majacych
na celu przeciwdzialanie temu zjawisku,
c/ inicjowanie interwencji w srodowisku dotknietym przemoca. w rodzinie,
d/ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, i mozliwosciach udzielenia
pomocy w srodowisku lokalnym,
e/ inicjowanie dziatan w stosunku do osob stosuj^cych przemoc w rodzinie.



Indywidualnymi przypadkami wystepowania przemocy w rodzinie zajmuja^ si§ grupy
robocze zwotywane na skutek zgloszeh i podejmowanych interwencji po wszczeciu
procedury ,, Niebieska Karta".
Cztonkowie Zespotu i grup roboczych wykonujq swoje zadania w ramach
obowi^zkow stuzbowych i zawodowych.
Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Ostrowek zostala przeprowadzona
w oparciu o posiadane dane i statystyki.

Tabela nr 1 - liczba przyj^tych „ Niebieskich Kart " przez Zespof Interdyscyplinarny
w latach 2014-2016:

Liczba przyjetych
,, Niebieskich Karta"

Liczba przyjetych NK

2014

3

2015

2

2016

6

Tabela nr 2 - instytucje wszczynaj^ce procedure ,, Niebieskie Karty'

Nazwa instytucji

Gminny Osrodek Pomocy
Spotecznej w Ostrowku

Komisariat Policji
W Osjakowie

Gminna Komisja Rozwi^zywania
Problemow alkoholowych
W Ostrowku

2014

0

3

0

2015

0

2

0

2016

0

6

0

Tabela nr 3 - liczba zakohczonych procedur,, Niebieska Karta " na skutek ustanie
przemocy w rodzinie orz po zrealizowaniu indywidualnego planu przemocy w latach
2014-2016:

Liczba zakohczonych procedur
„ Niebieskie Karty „

Liczba zakohczonych procedur NK

2014

3
(z2013roku)

2015

5

2016

6



Tabela nr 4 - szczegotowe dane dotycza^ce zjawiska przemocy w rodzinie na terenie
gminy Ostrowek w latach 2014-2016 ( Stan na dzieh 31.12.2016):

Dane nt. przemocy w rodzinie na terenie gminy Ostrowek Liczba

Liczba ogolna przeprowadzonych interwencji domowych dotycz^cych
przemocy w rodzinie

11

Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej:
w tym: - kobiety

m^zczyzni
- maloletni do ukohczenia 13 lat
- dzieci od 13 do 18 roku zycia

11
8
3

Liczba sprawcow przemocy domowej
w tym: - kobiety

- mezczyzni
- nieletni

11
1
10
0

Liczba zgloszonych sprawcow bed^cych pod wpfywem alkohoiu
wtym: kobiety

- mezczyzni

Wnioski z diagnozy:
1. Osobami, ktore najczesciej doznaja^ przemocy w rodzinie 53 kobiety.
2. Problem przemocy w rodzinie scisle powia^zany jest z naduzywaniem alkohoiu.
3. Brak konsekwentnych procedur postepowania ze sprawcami przemocy w

rodzinie powoduje znikome dobrowolne zobowî zania do korzystania z
pomocy specjalistycznej.

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowku wykonuje zadania wynikaja.ee z
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej, w ramach ktorych m.in., udziela
rodzinom wsparcia z powodu wystepuja^cych w tych rodzinach problemow.
Osrodek zapewnia obstuge organizacyjno - techniczn^ Zespotu Interdyscyplinarnego
. Pracownicy socjalni wchodza, w sklad Zespotu Interdyscyplinarnego , uczestnicz^ w
pracach grup roboczych dziataja,cych na rzecz przeciwdziatania przemocy w rodzinie.
Gminna Komisja Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych w Ostrowku w ramach
swoich zadah podejmuje czynnosci zmierzaj^ce do podjecia leczenia przez osobe
uzalezniona, od alkohoiu, wtym sprawcow przemocy. Przeprowadza rozmowy
motywacyjne z osobami naduzywaja^cymi alkohol dotycza^ce podjecia przez nie
leczenia odwykowego, kieruje na badania przez biegtych w celu wydania opinii w
przedmiocie uzaleznienia od alkohoiu oraz w razie potrzeby wyst^puje z wnioskiem
do s^du o zastosowanie wobec uzaleznionego, w tym sprawcy przemocy w rodzinie



obowi^zku poddania sie leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakladzie
lecznictwa odwykowego. Motywuje cztonkow rodzin osob uzaleznionych do podjecia
terapii dla osob wspotuzaleznionych, wskazuje gdzie osoby uzaleznione i
wspotuzaleznione moga^ otrzymac pomoc terapeutyczna,, psychologiczna^ lub prawna,
Ponadto kieruje do tych rodzin terapeute ds. uzaleznieri zatrudnionego w Urzedzie
Gminy w Ostrowku.
Placowki oswiatowe ( szkoty podstawowe i gimnazjum ) poprzez dziatalnosc
pedagogow szkolnych, wychowawcow oraz nauczycieli organizujq roznego rodzaju
programy, projekty nt. przemocy i agresji, przeprowadzane sa, badania ankietowe
dotyczace zachowan agresywnych, organizowane sa, pogadanki, gazetki szkole nt
przemocy.

III. Analiza SWOT w obszarze przeciwdziatania przemocy w rodzinie:

W celu opracowania Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie na
lata 2017 - 2022 dokonano analizy SWOT.

Tabela nr 5 - Analiza SWOT:

MOCNE STRONY SLABE STRONY
sprawnie funkcjonuj^cy system
realizacji ,,Niebieska Karta",
dobra wspotpraca urzedu gminy ze
stuzbami, instytucjami, jednostkami
zajmuja^cymi sie przeciwdziataniem
przemocy w rodzinie,
doswiadczenie, wiedza i kwalifikacje
pracownikow instytucji zajmuj^cych
sie przeciwdziataniem przemocy w
rodzinie,
zabezpieczenie w budzecie gminy
srodkow na realizacje pomocy
rodzinom dotknietym przemocy,
realizacja programow edukacyjnych
w placowkach oswiatowych,
mozliwosc uczestniczenia w
programach korekcyjno-edukacyjnych
kierowanych do sprawcow przemocy
organizowanych przez PCPR w
Wieluniu,

brak kompleksowej diagnozy
zjawiska przemocy na terenie gminy,
niedostateczna wspotpraca
interdyscyplinarna i
miedzyinstytucjonalna w zakresie
udzielanej pomocy oraz informowania
o ofertach pomocy realizowanych
przez inne podmioty,
mata oferta ustug dla rodzin
dotknietych przemocy
uwzgledniaja_ca w szczegolnosci
potrzeby dzieci i kobiet - ofiar
przemocy,
brak organizacji pozarz^dowych
zajmuj^cych sie przeciwdziataniem
przemocy w rodzinie.



SZANSE ZAGROZENIA
integrowanie i koordynowanie dziatari
w srodowisku lokalnym przez zespof
interdy7scyplinarny,
coraz lepsza wspotpraca stuzb w
ramach prac grup roboczych w
zakresie rozwi^zywania problemow
poszczegolnych rodzin,
mozliwosc wykorzystania istniej^cych
przepisow prawa pozwalaj^cych na
skuteczna^ izolacj§ sprawcow od ofiar
przemocy w rodzinie,
mozliwosc uzyskania pomocy w
specjaltstycznych powiatowych
instytucjach dziatajqcych na rzecz
rodziny.

Utrzymuj^ce si§ stereotypy dotycz^ce
spotecznych rol kobiet i mezczyzn,
Niedostateczne reakcje
spoteczehstwa na przypadki
przemocy w rodzinie zwi^zane ze
stereotypem iub brakiem wiedzy,
Przewlektosc spraw s^dowych
dotycz^cych przemocy w rodzinie,
utrudniaj^ca skuteczn^ pomoc dla
ofiar przemocy w rodzinie,
Rozszerzanie si§ zjawisk
patologicznych np. agresja, przemoc,
wandalizm, uzaleznienia.
Brak umiejetnosci szukania pomocy
w sytuacjach kryzysowych.

Analiza SWOT zostata przeprowadzona przez pracownikow GOPS w Ostrowku i
opiera sie na wiedzy i doswiadczeniu osob zajmuj^cych sie pomocy rodzinie.
Z analizy SWOT wynika, ze posiadane zasoby powinny stanowic podstaw^ do
skutecznych dzialah. Jednak nieprzewidywalnosc zachowah ludzkich moze
catkowicie zmienic prognozy. Dokonana analiza pozwolite wyznaczyc kierunki
dziafah na kolejne lata realizacji Programu.

IV. Cele programu:

Na podstawie przeprowadzonej analizy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie
gminy Ostrowek zostaty opracowane cele strategiczne oraz cele szczegotowe
Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.

Cel glowny:

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy
Ostrowek poprzez zapewnienie ochrony i pomocy osobom
doswiadczaj^cym przemocy oraz skuteczne oddziatywanie na sprawcow
przemocy.

Cele szczegolowe:

1. Zapewnienie pomocy osobom doswiadczaj^cym przemocy w rodzinie.
2. Skuteczne oddziatywanie wobec osob stosuja^cych przemoc w rodzinie.



Podejmowanie dziatah profilaktycznych i edukacyjnych maj^cych na celu
podniesienie swiadomosci i wrazliwosci spotecznej na zjawisko przemocy w
rodzinie oraz zmiane postaw spotecznosci lokalnej wobec tego zjawiska .
Koordynacja dzialah podmiotow zajmuj^cych sie pomocy rodzinie, w ktorej
wystepuje przemoc.

V. Realizacja celow Programu:

Tabela Nr 5 :
Cel 1: Zapewnienie pomocy osobom doswiadczaj^cym przemocy w rodzinie:

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Dziatania
Szybka interwencja w
sytuacjach zaistnienia
aktow przemocy -
wdrazanie procedury ,,
Niebieska Karta".

Udzielanie pomocy
finansowej i
rzeczowej.
Prowadzenie pracy
socjalnej

Zapewnienie dostepu
do poradnictwa
prawnego,
psychologicznego,
rodzinnego.

Udzielenie pomocy i
wsparcia osobom lub
rodzinom dotknietym
przemocy,
zmuszonym do
opuszczenia

Okres
realizacji
2017-
2022

2017-
2022

2017-
2022

2017-
2022

2017-
2022

Realizatorzy
Komisariat Policji,
Gminny Osrodek
pomocy Spotecznej,
Gminna Komisja
Rozwi^zywania
Problemow
Alkohotowych,
Zespot
Interdyscyplinarny ,

Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej

Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej ,

Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej,
Urza,d Gminy,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
tym :
Osrodek Interwencji
Kryzysowej,
Poradnia
Psychologiczna,
Punkt Konsultacyjny.
Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej

Wskazniki
Liczba podjetych
interwencji.

Liczba rodzin
objeta pomocy

Liczba rodzin
objetych
poradnictwem.
Liczba rodzin
objetych
poradnictwem.

Liczba osob
dotknietych
przemocy, ktorym
udzielono
pomocy w
zwiqzku z



6.

d oty chczasoweg o
miejsca zamieszkania
lub pobytu.

Zapewnienie
bezpieczehstwa
dzieciom w trybie art.
12a ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o
przeciwdziataniu
przemocy w rodzinie

2017-
2022

Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej

koniecznoscia_
opuszczenia
dotychczasowego
miejsca
zamieszkania lub
pobytu
Liczba dzieci
ktore zostaty
odebrane
rodzicom w
zwi^zku z
bezposrednim
zagrozeniem ich
zdrowia i zycia.

Tabela nr 6:
Cel 2: Skuteczne oddziaiywanie wobec osob stosujacych przemoc w rodzinie:

Lp.
1.

2.

Dziatania
Szybka interwencja
w sytuacjach
zaistnienia aktow
przemocy -
procedura
Niebieskie Karty"

Motywowanie,
kierowanie sprawcow
przemocy do udziatu
w programach
korekcyjno-
edukacyjnych

Okres
realizacji

2017-
2022

2017-
2022

Realizatorzy
Komisariat Policji
Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej
Gminna Komisja
Rozwi^zywania
Problemow
Alkoholowych
Zespot
Interdyscypltnarny
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Placowki stuzby
zdrowia
Placowki oswiatowe
Zespot
Interdyscyplinarny
Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej.
Komisariat Policji,
Gminna Komisja
Rozwia,zywania
Problemow
Alkoholowych,

Wskazniki
Liczba
sporz^dzonych
,,Niebieskich
Kart"

- Liczba
sprawcow
przemocy, z
ktorymi
przeprowadzono
rozmowy
motywuja_ce
-Liczba
sprawcow
przemocy
skierowanych
do udziatu w
programach
korekcyjno-
edukacyjnych.



Tabela 7:
Cel 3: Podejmowanie dziatah profilaktycznych i edukacyjnych majacych na
celu podniesienie swiadomosci i wrazliwosci spotecznej na zjawisko przemocy
w rodzinie oraz zmian? postaw spotecznosci lokalnej wobec tego zjawiska.

L.p.
1.

2.

3.

4.

Dziatania
Zajecia wychowawcze i
edukacyjne w szkofach
w ramach szkolnego
programu profilaktyki
Promowanie wartosci
rodziny oraz metod
wychowania bez uzycia
przemocy (
pedagogizacja
rodzicow i opiekunow,
praca asystenta
rodziny)

Promowanie i
wspieranie roznych
form spedzania czasu
wolnego sprzyjaj^cym
zachowaniom
nieagresywnym
Rozpowszechnianie
m ate ri alow
edukacyjnych -
informacyjnych wsrod
lokalnej spotecznosci (
ulotek broszur i
plakatow dotycz^cych
zjawiska przemocy w
rodzinie)

Ok res
realizacji
2017-
2022

2017-
2022

2017-
2022

2017-
2022

Realizatorzy
Placowki
oswiatowe

Placowki
oswiatowe,
Gminny Osrodek
Pomocy
Spotecznej,
Powiatowa
Poradnia
Psychologiczno -
Pedagogiczna
Placowki
oswiatowe

Placowki
oswiatowe,
Gminny Osrodek
Pomocy
Spotecznej,
Gminna Komisja
Rozwi^zywania
Problem 6w
Alkoholowych.

Wskazniki
Hose
przeprowadzonych
zajec

- Hose spotkah z
rodzicami,
- Liczba rodzin z
problemem
przemocy z
ktorymi pracuje
asystent rodziny.

I lose
zorganizowanych
spotkah
rodzinnych,

Hose rozdanych
ulotek, broszur



Tabela nr 8;
Cel 4: Koordynacja dziatari podmiotow zajmujacych si§ pomocq rodzinie, w
ktorej wystf puje przemoc.

Lp.
1.

2.

3.

Dziatania
Kontynuowanie prac
Zespotu
Interdyscyplinarnego
Gminy Ostrowek

Zapewnienie dla kadry
pracuj^cej z rodzinami
uwiktanymi w przemoc
materiatow
instruktazowych,
publikacji itp.

Umozliwienie
podnoszenia
kompetencji
zawodowych poprzez
udziat w szkoleniach i
kursach z zakresu
przeciwdziatania
przemocy w rodzinie

Okres
realizacji
2017-
2022

2017-
2022

2017-
2022

Realizatorzy
Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej

Zespot
Interdyscyplinarny,
Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej,

Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej,
Gminna Komisja
Rozwi^zywania
Problemow
Alkoholowych

Wskazniki
-liczba posiedzeh
Zespotu
- liczba
utworzonych
grup roboczych,
- liczba
posiedzeh grup
roboczych
Liczba i rodzaj
materiatow
specjalistycznych
przeznaczonych
dla
zaangazowanej
kadry.
Liczba
uczestnikow
szkoleh

VI. Realizatorzy Programu:

Program t^czy zasoby kadrowe, rzeczowe, wiedze i kompetencje, umiejetnosci i
doswiadczenia takich podmiotow jak:
• Urz^d Gminy w Ostrowku,
• Komisariat Policji w Osjakowie,
• Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w Ostrowku,
• Placowki oswiatowe,
• Przedstawiciele stuzby zdrowia,
• Kuratorzy S^du rejonowego w Wieluniu,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu,
• Przedstawiciele instytucji, organizacji i stuzb zobowi^zanych do udzielania

pomocy rodzinie w sytuacji wysta_pienia zjawiska przemocy.



Realizatorem Programu jest Gmin ny Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowku
przy wspotpracy ww. instytucji.

Koordynatorem Programu jest Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
w Ostrowku.

Adresatami Programu 53 rodziny z terenu Gminy Ostrowek, w ktorych wystepuje
przemoc s$ osoby doznaj^ce przemocy, jak i osoby stosuj^ce przemoc , swiadkowie
przemocy w rodzinie, przedstawiciele instytucji i stuzb pracuj^cych z ofiarami,
swiadkami i sprawcami przemocy.

VII. Zrodta fmansowania Programu:

Dziatania podejmowane w ramach ,,Programu" zwi^zane z osi^gnieciem
wyznaczonych celow finansowane beda^ ze srodkow budzetu Gminy Ostrowek i z
budzetu Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ostrowku.
W budzecie na 2017 rok zaplanowano kwoty:
- w rozdziale 85205 1 000,00 zt ( z przeznaczeniem na zakup materiatow i
szkolenia pracownikow),
- w rozdziale 85154 - 11 000,00 zt ( z przeznaczeniem na szkolenia przedstawicieli
instytucji realizuj^cych zadania z Programu i zatrudnienie terapeuty).
Srodki finansowe beda^ uwzgledniane cyklicznie w rocznych planach finansowych .
Ponadto pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin, w ktorych wystepuje przemoc
udzielana bedzie przez Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowku ze
srodkow przeznaczonych na swiadczenia pomocy Spotecznej.

VIII. Monitoring i ewaluacja:

Gminny Program Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 zostat opracowany przez Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej w Ostrowku.
Program ten jest zgodny z Krajowym Programem Przeciwdziatania Przemocy w
Rodzinie, ustawa^ z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie (
DZ.U. z 2015r. poz. 1390) oraz Gminna. Strategic Rozwia,zywania Problemow
Spotecznych na lata 2013 - 2018.

Realizacja Programu bedzie systematycznie monitorowana. Monitoring odbywac sie
b§dzie w oparciu o sprawozdawczosc podmiotow zaangazowanych w jego realizacj§.
Sprawozdawczosc dotyczyc bedzie danych uzyskanych na koniec kazdego roku
realizacji Programu tj.
- instytucji pomagaj^cych ofiarom przemocy w rodzinie,
- form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
- form dziatari kierowanych do sprawcow przemocy w rodzinie.



Ewaluacja polegac bedzie na sprawdzaniu jakosci zaplanowanych i zrealizowanych
dziatari, ich skutecznosci gtownie w oparciu o analiz§ wskaznikow.
Wskaznikami ewaluacji beda^:
- liczba interwencji domowych, w tym z powodu przemocy w rodzinie,
- liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej,
- liczba sprawcow przemocy domowej,
- liczba sprawcow przemocy domowej pod wptywem alkoholu,
- liczba wszczetych procedur,, Niebieskiej Karty".
Ewaluacja pozwoli na:
- dostosowanie form wsparcia do potrzeb i problemow w Gminie Ostrowek,
- zwiekszenie dost^pnosci dziatah z zakresu przeciwdziatania przemocy w rodzinie,
Ewaluacj? Programu prowadzic bedzie Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku we
wspotpracy z wszystkimi instytucjami realizuj^cymi Program.

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku przedstawiac bedzie Radzie
Gminy Ostrowek sprawozdanie do dnia 31 marca kazdego roku zawieraja^ce dane
zgromadzone w procesie ewaluacji i monitoringu oraz ewentualne propozycje zmiany
zaplanowanych dzialah, sposobu ich realizacji oraz uwagi dotyczace funkcjonowania
program u.

Przewodr

Andrzejt >oda


