UCHWAŁA NR XXVIII/243/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018– 2022
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 Nr 180 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/243/17
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017r.

„Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym
prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze
publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie
i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia skuteczności
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”1zostaje utworzony:

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE
DLA GMINY BOLESŁAWIEC
NA LATA 2018 – 2022

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015r. poz. 1390 z
późniejszymi zmianami)
1
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I. WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA
1. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą
Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r.
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015r.poz 1390 z póź. zm.)
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015 poz.1286)
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.z 2015r.
poz.163 z póź.zm.)
5. Prawo polskie wobec przemocy w rodzinie
a) prawo karne: art. 156, 157, 160 § 2, art. 190, art. 191, art. 197, art. 199, art.
200, art. 208, art. 209, art. 210, art. 211, art. 216 § 1, art. 217, art. 278 § 4, art.
279, art. 284 kodeksu karnego.
b) prawo rodzinne i opiekuńcze: art. 52, art. 56, art. 61-65, art. 57, art. 58 § 2 i 3,
art. 84 i art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Literatura

socjologiczna

wprowadza

wiele

definicji

rodziny.

Wszystkie one faktycznie sprowadzają się do określenia rodziny jako
małej grupy społecznej, grupy niezastąpionej, stanowiącej zalążek
szerszej społeczności. Rodzina jest podstawowym elementem struktury
społecznej. Rodzina jest niepowtarzalnym środowiskiem kształtującym
osobowość, poglądy, styl życia, system norm i wartości. Ważną rolę
w rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy członkami rodziny,
oparte na miłości i zrozumieniu.
W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie realizować
podstawowych zadań. Relacje wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu,
łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają
się bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz
oczekiwaniami społecznymi.
Z badań dotyczących rodziny, a także obserwacji życia społecznego
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wiadomo że ludzie bardzo niechętnie przyznają się do przemocy
wewnątrz rodziny.
W Polsce trudno jest określić dokładnie skalę tego zjawiska. Co roku
zgłasza się zaledwie kilkanaście tysięcy spraw o znęcanie nad rodziną,
w tym samym czasie policja rejestruje około miliona awantur domowych
do których jest wzywana.
Przemoc w rodzinie charakteryzuje to, że:
- jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka
i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
- siły są nierównomierne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad
drugą. Sprawca jest silniejszy a ofiara słabsza,
- narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły,
narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej,
godności, szacunku itd.),
- powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary
na poważne szkody. Doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara
ma mniejszą zdolność do samoobrony.
Powszechnie przemoc traktowana jest jako akt godzący w osobistą
wolność jednostki przyczyniający się do jej fizycznej, a także psychicznej
szkody, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji
i zmuszanie jej do zachowań niezgodnych z własną wolą. Przemoc
upokarza, wywołuje cierpienie, rodząc tym samy nienawiść i pragnienie
odwetu.
Przemoc pojmowana jest także jako wywieranie wpływu na innych ludzi,
w wyniku którego ich aktualny poziom rozwoju somatycznego
i duchowego jest mniejszy niż potencjalny poziom tego rozwoju.
Można wyodrębnić różne rodzaje przemocy:
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1. Przemoc fizyczna – bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie,
kopanie, policzkowanie, szarpanie, duszenie, ciągnięcie za włosy,
rzucanie przedmiotami, ale także używanie niebezpiecznych
narzędzi lub grożenie ich użyciem, zadawanie bólu;
2. Przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawcę przemocy
psychicznej kontroli nad ofiarą, np. straszenie zabójstwem,
użyciem przemocy, zabraniem dzieci, niszczenie lub grożenie
zniszczeniem rzeczy, upokarzanie, używanie wulgarnych słów,
mówienie kobiecie że jest do niczego, że jest brzydka, głupia,
chora psychicznie, że nikt jej nie ze chce, że bez sprawcy sobie nie
poradzi;
3. Przemoc seksualna – zmuszanie do odbywania stosunku lub
poddania

się

wymuszanie

innym

zachowaniom

współżycia

w

seksualnym,

a

nieakceptowanej

także
formie.

Przemoc seksualna jest często przez ofiary molestowania
ukrywana, co w znacznym stopniu utrudnia udzielenie im pomocy;
4. Przemoc finansowa (ekonomiczna) – np. utrzymanie kobiety
w całkowitej zależności finansowej,
zawodowej,

nie

dawanie

zakazywanie

wystarczającej

ilości

jej pracy
pieniędzy

na prowadzenie domu;
5. Przemoc polegająca na osaczaniu – np. ciągłe chodzenie
za kimś, dzwonienie do niego w celu wyrządzenia mu krzywdy lub
zastraszenia;
6. Przemoc w wymiarze społecznym – zakazywanie osobie
kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, zabranianie jej wychodzenia
z domu, upokarzanie jej w miejscach publicznych.
Osobami doznającymi przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety
(58%) oraz dzieci do lat 13 (24%). Natomiast sprawcami przemocy są
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głównie mężczyźni (96%) będący często pod wpływem alkoholu.
Niektóre badania wskazują, że 40% partnerów znęcających się nad
rodziną to osoby uzależnione od alkoholu. Prawdopodobieństwo
wystąpienia aktów przemocy w rodzinach alkoholowych jest ponad
dwukrotnie większe niż w pozostałych.
Stosowanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucia
bezsilności

i

bezradności,

ciągłego

niepokoju,

depresji,

chorób

związanych ze stresem. Szczególnie dramatyczne konsekwencje
przemocy zauważa się u dzieci. Powoduje ona bowiem w ich psychice
nieodwracalne skutki, które mogą dać znać o sobie dopiero w życiu
dorosłym.
Prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:
art. 207 § 1 k.k. – znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą
najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym
stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu)*.
art. 191 § 1 k.k. – kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą
bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania,
zaniechania lub znoszenia – podlega karze pozbawienia wolności do lat
3 (ścigane z urzędu)*.
art. 197 § 1 k.k. – kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem
doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10 (ściganie następuje na wniosek
pokrzywdzonego)**.
art. 209 § 1 k.k. – kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego
na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez
nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to
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naraża

ją

na

niemożność

zaspokojenia

podstawowych

potrzeb

życiowych – podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie
następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.
* ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą
postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej.
Wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia
postępowania, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono
przestępstwo.
** ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby
pokrzywdzonej postępowanie w danej sprawie nie może być wszczęte.
Konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji
społecznej dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach
radzenia sobie z problemem. Niezbędne jest również zapewnienie
profesjonalnej

pomocy

interwencyjnej

i

terapeutycznej

zarówno

sprawcom jak i ofiarom przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem
krzywdzonych dzieci.
II. BENEFICJENCI PROGRAMU
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2018 – 2022 został opracowany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. oraz w oparciu o ustawę
z dnia 15 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii, ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
Kodeks Karny i Kodeks Postępowania Karnego, Krajowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie skierowany
jest przede wszystkim do: ofiar przemocy w rodzinie ( w tym: dzieci,
współmałżonków,

partnerów

w

związkach

nieformalnych,

osób

starszych, osób niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie,
świadków przemocy w rodzinie, przedstawicieli władz lokalnych,
przedstawicieli instytucji służb pracujących z dziećmi (nauczyciele,
pedagodzy,

pracownicy

socjalni,

policjanci

pracownicy

wymiaru

sprawiedliwości, pracownicy służby zdrowia, księża).
Przemoc w rodzinie – zwana także potocznie przemocą domową,
to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie
działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa
lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny,
rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca
w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we
wspólnym pożyciu), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub
gospodarujących,

narażające

te

osoby

w

szczególności

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 (art. 2

ustawy o z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
W ostatnim okresie, coraz częściej ujawniane są przypadki
przemocy na terenie całego kraju. Prowadzone dotychczas działania
informacyjne

– ogólnopolskie i lokalne – spowodowały zmiany

świadomości społecznej i z jednej strony – większej gotowości ofiar
przemocy do ujawniania takich spraw, a z drugiej – wiążą się z większym
profesjonalizmem
podejmowania

przedstawicieli

interwencji
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zaznaczyć, że pomimo większej świadomości społecznej, tylko bardzo
zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwanie
i zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom.

III. WSTĘPNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
1. Założenia systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie:
a) Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa
i profesjonalnej pomocy.
b) Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy.
c) Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka.
d) Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy
domowej.
e) Zrozumienie reakcji ofiary.
f) Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy.

2. Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Zadania

w

zakresie

przeciwdziałania

zgodnie

z

ustawą

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są realizowane przez organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej i ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
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w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Do zadań własnych gminy należy w szczególności:
a) Tworzenie

gminnego

systemu

przeciwdziałania

przemocy

w rodzinie;
b) Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
c) Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy
w rodzinie;
d) Prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.
Elementy lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
a) zasoby instytucjonalne – instytucje i organizacje zajmujące się
problemem

przemocy

w

rodzinie

wraz

z

potencjałem

organizacyjnym;
b) zasoby ludzkie – specjaliści z różnych dziedzin;
c) instrumenty pomocowe i sieć wsparcia;
d) zespół interdyscyplinarny o znaczeniu strategicznym
i zadaniowym;
e) niniejszy Program.

3. Cele

tworzenia

i

rozwijania

lokalnego

systemu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
a) Ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie;
b) Podniesienie

skuteczności

interwencji

wobec

problemu

przemocy;
c) Rozwój oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc;
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d) Integracja działań instytucji wobec problemu przemocy w
rodzinie;
e) Rozwój wiedzy, kompetencji, umiejętności reagowania wobec
problemu przemocy;
f) Podniesienie poziomu

świadomości społecznej na temat

problemu przemocy w rodzinie.

4. Zasoby instytucjonalne Gminy:
a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
c) Komisariat Policji;
d) Placówki oświatowe;
e) Placówki ochrony zdrowia;
f) Organizacje pozarządowe i instytucje kościelne;
g) Sołtysi i rady sołeckie.
5. Zagrożenia:
a) Słaba kondycja ekonomiczna rodzin,
b) Negatywne wzorce zachowań społecznych,
c) Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych rodzin,
d) Problemy alkoholowe członków rodzin.
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IV. KIERUNKI DZIAŁAŃ
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. Budowanie systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie.
2. Kształtowanie postaw społeczności lokalnej wolnych od przemocy:
a) działania edukacyjne,
b) działania profilaktyczne,
c) działania informacyjne.
3. Profesjonalizacja

kadr

związanych

z

pracą

w

obszarze

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Dostosowywanie działań programu w zakresie interwencji, informacji,

edukacji, budowania systemu i działań zespołu interdyscyplinarnego
do projektowanych zmian w przepisach prawnych .
V. CELE PROGRAMU
CEL GŁÓWNY:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności
i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy
w rodzinie.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Skuteczne i efektywne zwalczanie przemocy w rodzinie;
2. Zapewnienie

osobom

doznającym

przemocy

bezpieczeństwa

i skutecznej pomocy;
3. Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się
problemem przemocy;
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4. Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez
działania informacyjno – edukacyjne.
5. W przypadku, gdy aktom przemocy towarzyszy nadużywanie alkoholu
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje
własne zadania zgodnie z kompetencjami.
VI. ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU
W zakresie udzielania pomocy osobom doznającym przemocy oraz
podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków
przemocy w rodzinie Program oparty jest na zasadach:
 wzajemnej

współpracy

i

współdziałania

odpowiednich

służb

publicznych, organizacji pozarządowych, kościołów oraz związków
wyznaniowych (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), a także innych
organizacji,

środowisk

i

osób

fizycznych

uprawnionych

lub

zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych
pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem występowania
przemocy i jej negatywnym następstwom,
 jawności

działań

podmiotów

organów

realizujących

władzy

zadania

publicznej

publiczne

w

oraz
zakresie

przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby.

Priorytetem

naszego

Programu

jest

zapewnienie

bezpłatnej,

kompleksowej i profesjonalnej oferty pomocy osobom krzywdzonym.
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VII. ZADANIA PROGRAMU
Lp.
1.

ZADANIE
Prowadzenie przez Zespół
Interdyscyplinarny zintegrowanych
i skoordynowanych działań
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

OPIS ZADANIA









2.

Realizacja programów ochrony
ofiar przemocy w rodzinie
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Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie, mających na celu zapobieganie
zjawisku
Indywidualne diagnozowanie problemu przemocy w
rodzinie
Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie
Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych
przypadkach
Rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz
możliwościach udzielania
pomocy w środowisku
lokalnym
Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie
Monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje
zagrożenie wystąpienia przemocy oraz rodzin, w których
dochodzi do przemocy
 Prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych
wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
efektów tych działań.
Udzielanie rodzinom, w których występuje przemoc
bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej
Współpraca z instytucjami prowadzącymi hostele, domy
samotnej matki
Określenie sposobu rozwiązania problemów związanych
z przemocą, dotyczących indywidualnych środowisk
Kierowanie na grupy wsparcia ofiar przemocy
Praca socjalna z osobami doznającymi przemocy

TERMIN
REALIZACJI
2018-2022

REALIZATOR
LUB KOORDYNATOR


Kierownik GOPS



Przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego





Zespół Interdyscyplinarny
GOPS
Komisariat Policji



GKRPA



PCPR

2018-2022
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3.

4.

Podniesienie poziomu wiedzy
i umiejętności osób realizujących
zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie



Zmiana postawy mieszkańców
wobec przemocy w rodzinie
poprzez działania informacyjno –
edukacyjne, a w szczególności:
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Systematyczne szkolenia wszystkich przedstawicieli
służb podejmujących działania na rzecz rodzin
uwikłanych w przemoc, w tym szkolenia z zakresu
diagnozowania przemocy w rodzinie, realizacji procedury
Niebieskiej Karty i prowadzenia interwencji kryzysowej.
W tym celu przeprowadzane będą obok szkoleń
resortowych
wspólne szkolenia służb, udział w
szkoleniach, konferencjach tematycznych

2018-2022

Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszur,
ulotek, plakatów itp.) dotyczących zjawiska przemocy w
rodzinie wśród lokalnej społeczności
Dostarczenie informacji o instytucjach udzielających
pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie
Umieszczenie informacji na stronach internetowych
UG Bolesławiec
Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy

2018-2022



Zespół Interdyscyplinarny



GOPS



GKRPA



GKRPA



GOPS



Zespół Interdyscyplinarny



UG - informatyk

Strona 14

VIII.

MONITORING

Wójt Gminy Bolesławiec sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją
programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia
celów wyznaczonych w programie.

IX.

ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY
 gotowość i umiejętność współpracy instytucji i organizacji
pozarządowych,
 istnienie sprawdzonych procedur (Niebieskie Karty),
 działalność informacyjna instytucji współpracujących w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 odpowiedzialność i zaangażowanie kadry,
 rosnące wzajemne zaufanie do osób i instytucji,
 istniejące zaplecze instytucjonalne m.in.: GOPS, jednostki lecznictwa
odwykowego, GKRPA, policja, prokuratura, sąd i kuratorzy sądowi,
 wzrastająca liczba zgłoszeń przypadków przemocy w rodzinie
(większa świadomość społeczna),
 wdrażanie i realizowanie działań wobec sprawców przemocy,
SŁABE STRONY
 brak miejsc na terenie gminy, gdzie można umieścić ofiarę i co się
z tym wiąże, konieczność ponoszenia kosztów dowozu do ośrodka
wsparcia,
 niedostateczne wykorzystanie przez organy ścigania i wymiar
sprawiedliwości już istniejących przepisów prawnych,
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 brak warunków do wykonania egzekucji eksmisji wobec sprawców
przemocy,
 zjawisko silnie zakorzenione w obyczajowości, utrwalone
i podtrzymywane przez stereotypy,
 niedostateczna liczba godzin w ramach pomocy psychologicznej dla
ofiar przemocy w tym dzieci,
 brak lokali socjalnych na interwencyjne umieszczenie rodziny,
 wzrastająca liczba zgłoszeń przypadków przemocy w rodzinie,
 opór do wszczynania procedury Niebieskiej Karty ze strony oświaty
i służby zdrowia,
 brak środka przymusu do udziału sprawców w zajęciach korekcyjnoedukacyjnych (brak zapisów w wyrokach sądowych),
 brak wyspecjalizowanych komórek w poszczególnych instytucjach
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
ZAGROŻENIA
 brak zaplecza umożliwiającego egzekucję eksmisji sprawców
przemocy w rodzinie,
 funkcjonujące w społeczeństwie mity, przekonania i stereotypy na
temat przemocy w rodzinie,
 brak jednolitej metodologii zbierania danych na temat przemocy
w rodzinie na terenie gminy, co skutkuje niepełną diagnozą
i niewystarczającym rozeznaniem potrzeb, a w konsekwencji
nieprawidłowymi działaniami ujętymi w Programie,
 występowanie sprzeczności pomiędzy istniejącymi przepisami prawa,
a możliwością ich wykonania w praktyce przez organy ścigania
i wymiaru sprawiedliwości,
 brak systematycznej superwizji „pomagaczy”, co może prowadzić do
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wypalenia zawodowego lub/ i udzielania „nieefektywnej” pomocy,
 brak możliwości zapewnienia właściwej ochrony ofiarom przemocy
(nadal izolacja ofiary zamiast sprawcy).
Liczba wszczętej procedury Niebieskiej Karty w latach 2012-2017r.

Lp.

Działania

2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r.

1.

Rozpoczęta
procedura
Niebieskiej
Karty

22

33

29

26

33

36

2.

Liczba osób
pokrzywdzonych
w tym:
Kobiety(K)
Mężczyźni (M)
Nieletni (N)

K 17
M2
N1

K 28
M2
N0

K 22
M4
N0

K 22
M3
N0

K 24
M4
N1

K 24
M7
N2

3.

Liczba
sprawców
przemocy
w tym
pod
wpływem
alkoholu (A)

20

30

26

25

29

33

A- 20

A- 28

A- 22

A- 23

A- 25

A- 29

Liczba
sprawców
przemocy w
tym:
Kobiety (K)
Mężczyźni (M)
Nieletni (N)

K- 0
M- 20
N- 0

K- 0
M- 30
N- 0

K- 2
M- 23
N- 1

K- 0
M- 23
N- 0

K- 0
M- 27
N- 2

K- 0
M- 33
N- 0

4.

do dnia
07.11.br.

Na podstawie danych można stwierdzić, że liczba interwencji
domowych od 2012r. rośnie. Sprawcami przemocy domowej najczęściej
są mężczyźni i są pod wpływem alkoholu. Jak widać z uzyskanych
danych, alkohol jest główną przyczyną awantur domowych, które kończą
się interwencją policji, podczas której sprawca przemocy zostaje
pouczony o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy lub
zatrzymany do wytrzeźwienia.
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Metody i formy pracy adresowane do osób i rodzin znajdujących się
w sytuacji
przemocy w rodzinie:
 poradnictwo rodzinne,
 interwencja kryzysowa,
 poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i prawne,
 warsztaty, np. edukacyjne dla rodziców,
 poradnictwo pedagogiczne, doradztwo i edukacja,
 praca socjalna,
 konsultacje medyczne.

X. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE NA LATA 2018-2022

1. Plan działań
a. Prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.
W

ramach

zadania

realizowane

będą

posiedzenia

Zespołu

Interdyscyplinarnego oraz
grup roboczych, które według swoich kompetencji udzielają pomocy
osobom doznającym przemocy oraz członkom ich rodzin.
W ramach zadania Zespół Interdyscyplinarny prowadzić będzie działania
uprzedzające:
-

diagnozowanie problemu,

-

kampanie

informacyjne

(rozpowszechnianie

ulotek,

plakatów

z informacją o możliwości uzyskania wsparcia)
- edukacja (m.in. szkolenie dla placówek oświatowych i innych
w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy)
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Grupy

robocze,

powoływane

w

ramach

zespołu

dla

wsparcia

indywidualnych
przypadków przemocy, prowadzić będą działania interwencyjne oraz
wspierająco-terapeutyczne.
b. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania
przemocy

w rodzinie.

W

zadania

ramach

konsultacyjnego

dla

kontynuowane
ofiar

przemocy

będzie
(m.in.

prowadzenie
udzielanie

punktu

regularne

poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego).
c. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc
w ośrodkach wsparcia.
W ramach tego zadania kontynuowana będzie współpraca z najbliższymi
ośrodkami wsparcia ofiar przemocy;
d. Ochrona ofiar przemocy przed dalszym krzywdzeniem.
Celem zadania jest zapewnienie osobom doznającym przemocy
bezpieczeństwa poprzez szybką i skuteczną interwencję służb do tego
uprawnionych oraz podjęcie czynności, które zabezpieczą ofiarę
przemocy przed dalszym jej krzywdzeniem np. odseparowanie osoby
krzywdzonej od sprawcy przemocy, uniemożliwienie mu korzystania
z

wspólnie

zajmowanego

mieszkania,

wprowadzenie

zakazu

kontaktowania się i zbliżania do osoby pokrzywdzonej itp.
e. Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się udzielaniem pomocy
rodzinom, w których występuje przemoc.
Celem zadania jest podnoszenie wiedzy i umiejętności osób zajmujących
się profesjonalną i kompleksową pomocą ofiarom przemocy. Konieczny
jest

dalszy

udział

umożliwiających

w

szkoleniach,

nabycie

i

warsztatach,

podnoszenie

superwizjach,

kompetencji

odnośnie

rozpoznawania zjawiska przemocy, pracy z ofiarą i sprawcą, tworzenia
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planów pracy i diagnoz.
f. Pomoc dla sprawców przemocy
Sprawcy motywowani będą do udziału w programach oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych

a

w

przypadku

nadużywania

alkoholu

skierowany będzie wniosek do GKRPA.
XI. REALIZACJA I FINANSOWANIE PROGRAMU

1.Realizacja programu
Działania

wyznaczone

w

Gminnym

Programie

Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy
Bolesławiec na lata 2018 -2022 mają charakter ciągły. Sprawozdanie
z

realizacji

Programu

przygotowuje

Zespół

Interdyscyplinarny

i przedstawia je Wójtowi oraz Radzie Gminy.
2. Źródło finansowania
Źródłem

finansowania

Programu

Przeciwdziałania

Przemocy

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bolesławiec
na lata 2018 – 2022 są:
Środki własne gminy:
a) będące w

budżecie

w Bolesławiec na

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

realizację zadań przeciwdziałania przemocy

w rodzinie,
b) pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Uzasadnienie
Potrzeba podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku. Niniejsza ustawa określa zadania
w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych
przemocą w rodzinie i osób ją stosujących. Zgodnie z art. 6 ust. 2 przytoczonej wyżej ustawy,
na gminie ciąży obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między
innymi poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Dokument będący załącznikiem do niniejszej uchwały określa wachlarz
zaplanowanych działań, których celem będzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie
jednolitego i profesjonalnego systemu pomocy dla osób zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy
domowej,
angażuje
wiele
służb,
instytucji,
organizacji
do odpowiedzialności za ich realizację. Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest zasadne.
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