UCHWAŁA NR V/13/18
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2019 - 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.,
poz.994 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1390), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2019-2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/82/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2018.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Kamil Zajączkowski

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2019-2021
WSTĘP
Problem przemocy w rodzinie niemal od zawsze był i będzie obecny w życiu społecznym. Od wieków
niechlubnie towarzyszy narodom, całym pokoleniom, jednostkom, wpisując się w karty historii. Przemoc
w jakiejkolwiek formie i wobec jakiejkolwiek osoby jest naruszeniem praw człowieka. Podobnie jak miłość,
przemoc ma niezwykłą moc wywierania wpływu na całe funkcjonowanie człowieka, na pracę jego umysłu,
procesy emocjonalne i świat wewnętrzny. Zjawisko to zawsze niekorzystnie wpływa na osoby, które jej
doświadczają, powodując trwałe i niekorzystne zmiany w sposobie myślenia, które utrudniają przeciwstawienie
się oraz przeciwdziałanie temu zjawisku.
Przemoc dotyka osób różnej płci i wieku, pochodzących ze wszystkich warstw społecznych. Ofiarami
przemocy są najczęściej kobiety oraz osoby zależne: dzieci, osoby okresowo lub trwale niepełnosprawne ze
względu na starość czy chorobę. Zjawisko przemocy niszczy siłę woli ofiary, powoduje, że żyje ona w ciągłym
strachu i poczuciu ubezwłasnowolnienia. Przemoc wobec najbliższych związana jest ze zwykłym, codziennym
przejawem funkcjonowania rodziny, a jej występowanie jest częste i na tyle powszechne, że zjawisko to jest
aprobowane kulturowo, a ofiary przemocy często pozostają z tym problemem same. Brak w nich siły, aby
przerwać „koło” przemocy, przyzwyczajają się do istniejącego stanu rzeczy, aż w końcu zanika w nich nadzieja
na zmianę swojego losu. Ofiary przemocy często nie mają wsparcia ze strony bliskich - rodziny, przyjaciół,
znajomych oraz brak im wiedzy na temat form pomocy i instytucji, które świadczą pomoc i wsparcie.
Fundamentalną cechą podejmowanych działań w obszarze przemocy domowej powinna być zatem szybka
reakcja mająca na celu przerwanie przemocy oraz zaoferowanie bezzwłocznej i skutecznej pomocy osobom
doświadczającym przemocy w rodzinie. Pomyślność podejmowanych działań w przeciwdziałaniu przemocy
zależy przede wszystkim od współdziałania lokalnej społeczności, instytucji oraz organizacji zajmujących się
zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Stawiski
na lata 2019-2021 zawiera charakterystykę zjawiska przemocy w rodzinie, analizę problemu zjawiska
przemocy na terenie Gminy Stawiski, określa również cele i założenia Programu. W niniejszym Programie
zdiagnozowano zasoby Gminy oraz zagrożenia, które można spotkać w trakcie jego realizacji. Cele, działania
i zadania Programu będą podlegać ewaluacji i odpowiadać na potrzeby mieszkańców Gminy Stawiski
w zakresie przeciwdziałania przemocy.

I. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE
W literaturze specjalistycznej mianem przemocy w rodzinie określa się każde zachowanie członka rodziny
skierowane wobec osoby najbliższej, którego głównym celem jest utrzymanie nad nią stałej kontroli i władzy.
Działanie to jest zawsze zamierzone, wykorzystujące przewagę sił, naruszające podstawowe prawa wolności
i godność człowieka, powodujące cierpienie i szkody. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących, 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.
Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Przemoc
w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.
Przemoc jest niewątpliwie jednym z najgroźniejszych zjawisk patologicznych naszych czasów, które często
prowadzi do wiktymizacji ofiar na każdej płaszczyźnie. Zawsze łączy się z cierpieniem, krzywdą i szkodą,
którą należy zwalczać.
Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i rodzaje. Chcąc rozszerzyć to pojęcie jako formy
przemocy możemy wyróżnić przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną i zaniedbanie.
1. Przemoc fizyczna – jest tym typem przemocy, który jest najłatwiej rozpoznawalny i powodujący
konsekwencje widoczne i łatwe do dostrzeżenia, a jednocześnie mogące bezpośrednio zagrażać życiu
i zdrowiu, jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego. Polega na przeróżnych formach zachowań
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o różnym stopniu nasilenia np.: wymierzaniu policzków, biciu, kopaniu, popychaniu, odpychaniu,
obezwładnianiu, przytrzymywaniu, szczypaniu, duszeniu, biciu otwartą ręką i pięściami, biciu
przedmiotami rzucanie w kogoś przedmiotami, parzeniu, polewaniu substancjami żrącymi, porzucaniu
w niebezpiecznej okolicy, nieudzielaniu koniecznej pomocy.
Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości
ofiary, wzbudzanie w niej strachu. Przemoc psychiczna zawiera pewnego rodzaju przymus,
emocjonalne wykorzystywanie, groźby, za które uważa się między innymi oskarżanie, poniżanie,
wyzwiska, wmawianie choroby psychicznej, upokarzanie, izolowanie, kontrole kontaktów, zabieranie
samochodu, telefonu, rzeczy osobistych, niszczenie przedmiotów, mających wartość dla ofiary.
Krzywdzenie psychiczne jednostki jest najbardziej nieuchwytną formą przemocy.
Przemoc seksualna – to zachowanie polegające na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew
jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania o jej
zgodę lub gdy obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły fizycznej, ale
także na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu. Przemocą seksualną nazwiemy również
zgwałcenia w tym również gwałty pomiędzy współmałżonkami.
Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od
sprawcy. Przemoc ekonomiczna pojawia się wtedy, gdy niezaspakajane są potrzeby materialne
partnera, pojawia się nadmierna kontrola w wydawaniu pieniędzy oraz zakazywanie podjęcia pracy,
bądź też zawłaszczanie zarobionych pieniędzy i pozostawienia bez środków do życia. Przemoc
ekonomiczna przejawia się również wtedy, kiedy sprawca nie płaci alimentów oraz bez wiedzy
partnera zaciąga kredyty lub przywłaszcza sobie środki przeznaczone na utrzymanie rodziny.
Zaniedbanie – to niezapewnienie lub naruszenie obowiązku do opieki w tym lekarskiej ze strony
najbliższych. Zjawisko to dotka głównie dzieci, osób dorosłych, które cierpią na różnego rodzaju
schorzenia oraz osób w podeszłym wieku, potrzebujących wsparcia. Zaniedbanie charakteryzuje się
obojętnością, brakiem należytej opieki, nieokazywaniem pozytywnych uczuć oraz lekceważeniem
fizycznych i psychicznych potrzeb ofiar przemocy.

Zjawisko przemocy w rodzinie charakteryzuje się fazami, które różnią się intensywnością i czasem trwania,
a które następują po sobie cyklicznie.
Wyróżnia się trzy fazy:
1. Faza narastania napięcia – początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia, narastają
sytuacje konfliktowe. Przyczyną mogą być błahostki, drobne nieporozumienia powodujące dalszy
wzrost napięcia. Zaczyna pojawiać się agresja.
2. Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata, może dokonać
strasznych czynów nie zwracając uwagi na krzywdę innych. Często w tej fazie ofiary proszą o pomoc,
głównie w postaci interwencji policji.
3. Faza miodowego miesiąca – to czas skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna dostrzegać to, co
się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły.
Pozwala ofiarom uwierzyć, że teraz będzie inaczej. W tej fazie ofiary, które były gotowe uciec zostają.
Sprawca długo nie jest w stanie trwać w tej fazie i roli, i wszystko zaczyna się powtarzać.
Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Skutki stosowania przemocy trwale odbijają się w życiu
osoby dotkniętej przemocą. Stosowanie przemocy powoduje trwałe urazy psychiczne, które mogą ujawniać się
podczas całego życia człowieka w wielu strefach jego funkcjonowania. Stosowanie przemocy rozwija silny
mechanizm wzajemnego uzależnienia pomiędzy ofiarą, a sprawcą, który powoduje wzajemne zależności.
Przemoc w rodzinie prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz
zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega ona sama siebie, sprawcę oraz innych ludzi. Narastanie zjawiska
przemocy w rodzinie wymaga niezwłocznego podjęcia działań specjalistycznych.
Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy Gminy Stawiski ma charakter
długofalowy. Działania Programu obejmują lata 2019-2021. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej zadania
Programu mogą ulegać zmianom i udoskonaleniom.

II. PODSTAWY PRAWNE
Podstawowym dokumentem regulującym zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest:

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r.,
poz. 1390 z późn. zm.) oraz wynikający z niej:
 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (przyjęty Uchwałą Nr 76 Rady
Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r.)
Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane będą także w oparciu
o następujące akty prawne:
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.682 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137);
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1878);
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2067 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1600);
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1987);
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030).
Założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są spójne z celami zawartymi
w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stawiski na lata 2018 – 2020. Program jest
również spójny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.
III. ANALIZA ZJAWISKA PRZEMOCY NA TERENIE GMINY STAWISKI
Od roku 2011 na terenie Gminy Stawiski działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą
przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii, Policji, Służby zdrowia, Placówek oświatowych, Parafii oraz Sądu Rodzinnego
w Łomży.
Ze statystyk Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, iż w okresie swojej dotychczasowej działalności, tj. od
roku 2011 do dnia 30 listopada br., zostało założonych 221 „Niebieskich Kart” (w okresie: 01.01.2018 r. –
30.11.2018 r. = 29). Większość osób doznających przemocy w rodzinie to przede wszystkim kobiety oraz
dzieci do 15 roku życia. Najmniejszy procent osób dotkniętych przemocą to osoby wspólnie zamieszkujące.
Jako przyczyny sprzyjające stosowaniu przemocy w rodzinie można wskazać normy społeczne i kulturowe.
Istniejące przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec najbliższych, w szczególności kobiet, dzieci i osób
starszych, nadal jest tolerowane i akceptowane. Zjawisko przemocy jest najczęściej zauważalne w rodzinach
osób nadużywających alkoholu. Świadczy o tym fakt zastania sprawców przemocy pod wpływem alkoholu
w czasie popełniania czynu. Spożyty alkohol przyczyniam się do osłabienia kontroli nad zachowaniem,
zwiększa reagowaniem agresją i gniewem na własne niepowodzenia i trudności życiowe, tj. brak pracy,
trudności wychowawcze z dziećmi, zazdrość. Nietrzeźwość nie zwalnia jednak sprawcy z odpowiedzialności za
jego czyny.
Ujawnianie aktów przemocy w rodzinie świadczy o poszerzeniu wiedzy na temat tego zjawiska. Ponadto,
każdy zgłoszony przypadek przemocy w rodzinie to odpowiedź społeczeństwa na brak przyzwolenia na to
zjawisko, to świadomość, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Stawiskach zauważyli, że zaletą pracy Zespołu jest
kompleksowość, zwiększenie efektywności i skuteczności działań. Lepsze efekty pracy nad rodzinami
dotkniętymi przemocą zostają uzyskiwane poprzez wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem członków
Zespołu, wzajemne uczenie się, współdziałanie i wykorzystywanie dostępnych instrumentów i uprawnień służb
i instytucji.
W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie analizy problemów
społecznych w gminie, z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie.
Na dzień 30.11.2018 r Gmina Stawiski liczyła 6 194 mieszkańców. Ze statystyk policyjnych wynika, że na
terenie gminy w powyższym okresie założono 59 „Niebieskich Kart”.
Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że na dzień 30.11.2018 r., około 2% ludności Gminy Stawiski
skorzystało z pomocy społecznej z powodu występowania zjawiska przemocy w rodzinie.

W szkołach na terenie Gminy Stawiski nie zanotowano aktów przemocy fizycznej i psychicznej.
Trudno jest w sposób jednoznaczny określić wielkość zjawiska przemocy na terenie Gminy Stawiski,
w związku z występowaniem przemocy ukrytej, czyli toczącej się w rodzinie czy w szkole, ale nieujętej
w statystykach z powodu braku wiedzy na temat jej występowania.
IV. ANALIZA SWOT
MOCNE STRONY
1) gotowość i umiejętność współpracy instytucji i organizacji pozarządowych;
2) istnienie sprawdzonych procedur (Niebieskie Karty);
3) działalność informacyjna instytucji współpracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
4) odpowiedzialność i zaangażowanie kadry;
5) rosnące wzajemne zaufanie do osób i instytucji;
6) istniejące zaplecze instytucjonalne m.in.: Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Zespół
Interdyscyplinarny, Policja, parafie, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, świetlice szkolne
i środowiskowe, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe;
7) wdrażanie i realizowanie działań wobec sprawców przemoc;
8) udzielanie pomocy psychologicznej osobą dotkniętym przemocą;
9) dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych i pracowników innych służb z terenu
Gminy;
SŁABE STRONY
1) brak miejsc na terenie gminy, gdzie można umieścić ofiarę przemocy;
2) niedostateczne wykorzystanie przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości już istniejących
przepisów prawnych;
3) brak warunków do wykonania egzekucji eksmisji wobec sprawców przemocy;
4) zjawisko silnie zakorzenione w obyczajowości, utrwalone i podtrzymywane przez stereotypy;
5) brak lokali socjalnych na interwencyjne umieszczenie rodziny;
6) opór do wszczynania procedury Niebieskiej Karty ze strony oświaty i służby zdrowia;
7) brak środka przymusu do udziału sprawców w zajęciach korekcyjno - edukacyjnych
SZANSE
1) wzmocnienie i upowszechnienie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
2) podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie;
3) zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym przemocy;
4) podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji realizujących zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5) zintensyfikowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
6) zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie;
ZAGROŻENIA
1) funkcjonujące w społeczeństwie mity, przekonania i stereotypy na temat przemocy w rodzinie;
2) występowanie sprzeczności pomiędzy istniejącymi przepisami prawa, a możliwością ich wykonania
w praktyce przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
3) brak możliwości zapewnienia właściwej ochrony ofiarom przemocy (nadal izolacja ofiary zamiast
sprawcy).
V. ADRESACI PROGRAMU
Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Stawiski, w szczególności do tych, którzy są uwikłani
w przemoc jako ofiara, sprawca przemocy lub świadek przemocy, a także służb zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy.
VI. REALIZATORZY PROGRAMU

Podmioty funkcjonujące na terenie Gminy Stawiski, świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie to, w szczególności:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach;
2. Zespół Interdyscyplinarny w Stawiskach;
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Stawiskach;
4. Posterunek Policji w Stawiskach;
5. Gminne placówki oświatowe;
6. Ośrodek Zdrowia;
7. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach;
8. Stowarzyszenia;
9. Organizacje pozarządowe.
Podmioty współpracujące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie;
2. Sąd Rodzinny w Łomży;
3. Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Kolnie.
VII. ZADANIA SŁUŻB W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Gmina
Do zadań gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym:
1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar.
2. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Pomoc społeczna
Celem działań pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji
życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc
społeczna jest udzielana między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Bezpośrednią pomocą rodzinom
i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni zgodnie z ustaloną rejonizacją.
W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik socjalny:
1) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie,
2) udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności
psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach
świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, formach pomocy
dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,
możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
3) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
4) zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności
od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności
w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
5) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby
o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach korekcyjno – edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie, wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty”.
Pracownicy socjalni, przedstawiciele pomocy społecznej są członkami zespołu interdyscyplinarnego lub grup
roboczych współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe
wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką ma
prawo podjąć decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej nie zamieszkującej wspólnie
osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej. Pracownik

socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego o tym fakcie, nie później jednak niż
w ciągu 24 godzin.
Służba zdrowia
Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej zalicza się
do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi, ponieważ bardzo często temu towarzyszą mu
poważne uszkodzenia zdrowia somatycznego i zdrowia psychicznego.
Pomoc ofiarom przemocy domowej powinna oprócz udzielenia pierwszej przemocy obejmować następujące
zadania:
1) umiejętność przeprowadzenia spokojnej rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy
i częstotliwości jej występowania,
2) poinformowanie osoby, co do których istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie
o istniejących możliwościach skorzystania z pomocy,
3) wystawienie na prośbę poszkodowanych bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn
i rodzaju uszkodzeń ciała powstałych wskutek użycia siły psychicznej,
4) poinformowanie o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,
5) powiadomienie organów ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa stwierdzonego
podczas badania lekarskiego (podejrzenia wykorzystywania seksualnego, ciężkie obrażenia ciała).
Przedstawiciel ochrony zdrowia uczestniczy w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych
współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym, jak również zobowiązany jest do wszczęcia procedury
„Niebieskiej Karty”.
Policja
Do podstawowych zadań Policji należy między innymi ochrona życia i zdrowia ludzi. Działania chroniące
ofiary przemocy domowej podejmowane przez funkcjonariusza policji zgodnie z obowiązującym prawem to:
1) udzielanie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej
pomocy, w tym udzielenia pierwszej pomocy,
2) organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
3) podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia
osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie
z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc
w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania,
4) przeprowadza z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę,
w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą
najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby,
wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia
społecznego,
5) przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach nie cierpiących zwłoki, czynności procesowe
w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa,
6) podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie,
w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez
zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą,
7) wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty”.
Funkcjonariusz policji również uczestniczy w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych.
Oświata
Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje szkoły do wspomagania wychowawczej roli rodziny oraz
zapewnienia opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Rola szkoły w systemie ochrony
dziecka jest znacząca. Nauczyciele mają możliwość regularnego obserwowania funkcjonowania dziecka oraz
zmian w jego zachowaniu. Pedagog i psycholog szkolny ma możliwość zdiagnozowania sytuacji szkolnej
i rodzinnej dziecka. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 roku życia jest ofiarą
przemocy lub przestępstwa powinien podjąć następujące kroki:

1) przeprowadza rozmowę z osobą doznającą przemocy, w warunkach gwarantujących jej
bezpieczeństwo, swobodę wypowiedzi i poszanowania godności,
2) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie,
3) udziela kompleksowych informacji o możliwościach udzielenia pomocy, w szczególności
psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach
świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, możliwościach
podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie,
że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
4) organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
5) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie
najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia
rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie
specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
6) wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty”.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
W sytuacji gdy aktom przemocy towarzyszy spożywanie alkoholu GKRPAiPN podejmuje następujące
działania:
1) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie,
2) udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności
psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach
świadczących tę pomoc, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji
osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
3) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
4) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby
o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
5) wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty”
Przedstawiciele GKRPAiPN są członkami zespołu
współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym.

interdyscyplinarnego

lub

grup

roboczych

Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze
Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy
zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:
1) diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie,
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
Do zadań grupy roboczej należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie,
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy,
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
efektów tych działań.

VIII. OBSZARY, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
CEL GŁÓWNY PROGRAMU
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1. Wzrost poziomu świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie.
2. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy – podniesienie poziomu wiedzy, rozwijanie
empatii, odpowiedzialności i kompetencji społecznych wobec problemu przemocy.
3. Zwiększenie skuteczności i dostępności form pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
4. Zmiana sposobu funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez zwiększenie
skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych.
5. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
OBSZARY I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Obszar 1:
1) Profilaktyka i edukacja społeczna mieszkańców.
2) Promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy.
Cel: Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie.
Kierunki działań:
a) podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczności lokalnej w zakresie przyczyn i skutków
przemocy w rodzinie, poprzez:
 dystrybucja ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutków,
 szkolenia na temat przemocy,
 obalanie mitów na temat przemocy,
 propagowanie skutecznych sposobów powstrzymywania przemocy,
 prowadzenie kampanii, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, w zakresie ograniczenia oglądalności
przemocy w telewizji, grach komputerowych,
 wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu promujących zachowania nieagresywne,
w szczególności dla dzieci i młodzieży: półkolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych przemocą,
organizacja konkursów w zakresie zapobiegania przemocy.
Termin realizacji: 2019 – 2021
Wskaźniki:
 liczba podjętych działań w celu podniesienia wiedzy i świadomości na temat przemocy.
Podmioty realizujące zadanie:
 Zespół Szkolno - Przedszkolny,
 Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
Obszar 2:
1) Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
Cel: Zwiększenie pomocy i ochrony ofiarom przemocy w rodzinie.
Kierunki działań:
a) udzielanie informacji dotyczących bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym przemocą;
b) udzielanie informacji na temat praw osób będących ofiarami przemocy;
c) udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno – edukacyjnych;
d) rozpowszechnianie telefonów zaufania;
e) podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.
Termin realizacji: 2019 – 2021
Wskaźniki:
 liczba rodzin, w których została założona „Niebieska Karta”;



liczba rodzin, w których została zakończona procedura „Niebieskiej Karty”.

Podmioty realizujące zadanie:
 Zespół Szkolno - Przedszkolny,
 Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
 Policja,
 Kuratorzy sądowi,
 Placówki służby zdrowia.
Obszar 3.
1) Działania Zespołu Interdyscyplinarnego
Cel: Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Kierunki działań:
a) izolowanie sprawców od ofiar;
b) zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom;
c) udzielanie informacji ofiarom i sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno – edukacyjnych;
d) stosowanie procedury „Niebieskiej Karty”;
e) aktywność i współdziałanie oraz wymiana informacji pomiędzy służbami w zakresie monitoringu
zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie.
Termin realizacji: 2019 – 2021
Wskaźniki:
 liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego,
 liczba spotkań grup roboczych.
Podmioty realizujące zadanie:
 Zespół Szkolno - Przedszkolny,
 Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
 Policja,
 Kuratorzy sądowi,
 Placówki służby zdrowia.
Obszar 4.
1) Podniesienie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Cel: Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.
Kierunki działań:
a) udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie osób realizujących
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu zwiększenia poziomu wiedzy
i doskonalenia zawodowego.
Termin realizacji: 2019 – 2021
Wskaźniki:
 liczba szkoleń, w których wzięły udział osoby realizujące zadania Programu.
Podmioty realizujące zadanie:
 Zespół Szkolno - Przedszkolny,
 Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
 Policja,
 Kuratorzy sądowi,
 Placówki służby zdrowia.

IX. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU
Zakłada się, że zadania realizowane w ramach Programu doprowadzą do zwiększenia skuteczności pomocy
i wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym, dotkniętym przemocą, poprzez:
1) wzmocnienie i upowszechnienie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
2) podniesienie świadomości społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą;
4) podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji realizujących zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5) podniesienie jakości działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
6) wzrost liczby osób profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług na rzecz osób i rodzin
zagrożonych i dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc w rodzinie.
X. MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMU I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Monitorowanie realizacji Programu przez jednostki zobligowane do jego stosowania jest prowadzone na
bieżąco poprzez stałą współprace osób będących w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego a Koordynatorem
Programu, którym jest Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. Bieżący monitoring umożliwi wgląd
w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz wdrażanie ewentualnych działań
korygujących.
Roczne sprawozdanie z realizacji Programu będzie przedstawiane Burmistrzowi Stawisk oraz
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Stawiskach przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, do
dnia 30 kwietnia każdego roku.
XI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Stawiski, dotacji oraz środków pozabudżetowych
pozyskanych z innych źródeł.

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2021
Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, realizacja zadań
związanych przeciwdziałaniem przemocy prowadzona jest poprzez realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, uchwalanego przez
Radę Gminy.
Uchwałą Nr XXII/82/16 z dnia 26 lutego 2016 r. przyjęto „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2018”.
Stąd, konieczność podjęcia kolejnej uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2021.

