UCHWAŁA N{Rxxxw188/09
RADY GMINY Żnl-,nzl<ow
z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy
Ze|azków na lata 2009 .2011
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt |5 ustawyz dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym(Dz. U. z 200I r. Nr 142, poz. I59l, z późn.zm.) i art.6 ust. 2 ustawyz dnia29
lipca 2005 r. o ptzeciwdziałaniu
przemocyw rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z póin.
zm.)
Rada Gminy w ie|azkowie uchwala, co następuje

v

$1
Uchwalić Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Terenie
Gminy Żelazków nalata2}}g _ 2OI1 w brzmieniu określonymw zatączrtikudo
uchwafu

s2
WykonanieuchwĄ powierzasię Wójtowi Gminy Żelazków.

s3
v

Uchwaławchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

doUCHWAŁY NR xxxvl/188/09
RADY GMINY Żnl-,lzKow
z dnia 19 sierpnia 2009 r.

W sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
Terenie Gminv Żelazków na lata 2009 _20|1.
Ustawa z dnia29 |ipca2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz. U
. Nr l80, poz. 1493 ) , stanowi, ze do zadan własnych gminy na|eĘ tworzenie
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opracowanie i
rea|izacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program zawiera
harmonogram działań zgodny z zawarĘmi w ustawie zadaniami własnymi gminy
' J otaz określa sposób ich rea|izacji. Program będzie finansowany ze środków
pochodzących z opłat za korzystanie z zerwoleń na sprzedaż napojów
alkoho l owych. W związku z powyŻszym zachodzi koni ecmo ść podj ęci a uchwĄ.

v

PRoG RAM PRzEc IWDZ|AŁAN
IA
PRZEMOCY W RODZINIENA TERENIE

GMINY ZELAZKOW
Na lata2009- 2011
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Wstęp.
Rodzina jest najwaŻniejszym środowiskiem w Ęciu człowieka, ksztatfującym
osobowość,
systemwartości,poglądy oraz styl Życia.
Zarolyno rodzice jak i opiekunowie są wzorem dla dzieci. Bardzo wazną rolę w
prarr'idłowofunkcjonującej rodzinię odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami
oparte na miłoŚci i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie
rea|izować podstawowych zadań, rolę wewnąttz rodzinne ulegają zaburzęniu. łamane są
re-euĘ, a zachowania poszczególnych cztonków rodziny stają się niezgodne z normami
v pfswll}mi i moralnymi oraz oczękiwaniami społecznymi.
Przemoc domowa moie być, zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w
rodzinie i na|eŻy ją zaklasyfikować do kategorii zachowafi negatywnych o duŻej
szkodlirvościspołecznej.Pomimo, Że w relacjach między ludzkich istniałaona od zawszę,
o przemocy

w rodzinie mówiono bardzo niewiele, jakby nie postrzegając jej jako

po\\.aznegozaburzeniaw funkcjonowaniu rcdziny, który prowadzi do poważnych naruszeń
norrn moralnych i prawnych.
od kilku |at wzrasta świadomość
społecznaw zakresie wiedzy dotyczącej zjawiska
przemocy w rodzinie. obecnie podejmowane są dziatania mające na celu t.agodzenie
skutków społecznychtego zjawiska.
Y

Z uwagi na fakt' ii problem ten dotyka takŻe rodziny z terenu naszej gminy nie
podjąó wszelkię działaniaw zakresię zwa|czaniatego
moŻnapozostaćobojętnym,na|eźzy
zjawiska. Jak wynika ze stawstyk z każdym rokiem wzrasta |iczba rodzin, w której
występuje przemoc i dlatego na|eŻypodjąć działaniaw kierunku profilaktyki, interwencji
w przypadku juz zaistniałej przęmocy, pomocy terapeutycznej ofiatom przemocy oraz
oddziaływai na sprawców przemocy.

I. Rozdział
1. Zjawisko przemocy domowej - definicja.
Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie,przemoc to:
..Jednorazowealbo povttarzającesię umyślnedziałanie lub zaniechanie naruszające prawa
lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny _ osoba najb|iższaw
rozumieniuart. 115 g 11 ustawy z dtia 0ó.06.1997r,- Kodeks karny), w szczególności
naraiające te osoby na niebezpieczeństwo utraty Życia, zdrowia, naruszającę ich godnośó,
nietykalnośócie1esn6 wolnoŚć, w tym seksualną powodujące szkody na ich zdrowiu
firycznym lub psychicznym, a takŻę wywotujące cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętychprzemocą.''
-

Typy przęmocy,

Tlpl'przemocy z jakimt spotykamysię w środowiskudomowym obejmują:
- zaniedbyrvaniei przemoc wobec osób w podeszłymwieku,
- przemoc wobec rodziców,
- przemoc wobec małŻonka,
- przemoc wobec dziecka i zaniedbywanie,
- przemoc wobec rodzeństwa.

Formy przemocy:

Przemoc

ftzyczna

popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie,

policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie
przedmiotami,ciskanie w kogośprzedmiotami, parzenie,polewanie substancjamiirącymi,
uĘcie broni' porzucaniew niebezpiecznejokolicy, nieudzielaniekoniecznej pomocy, itp.
Przemoc psychiczna _ wyśmiewaniepoglądów, religii, pochodzenia,narzucaniewłasnych
poglądów, karanie przez odmowę ucnłć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka,
wmawianie choroby psychicznej, izo|acja społeczna, domaganie się posłuszeństwa,
ograniczeniesnu i pozywienia, degradacjawerbalna,stosowaniegtóŻb,itp.

Przemoc seksualna - wymuszanie pozycia seksualnego'wymuszanie nięakceptowanych
pieszczoti praktyk seksualnych,wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczneformy
rr'spółżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka

zachowań seksualnych

kobiety,itp.
Przemoc ekonomiczna _ odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemozliwienie podjęcia
pracy zarobkowej,nie zaspakajaniepodstawowych, materialnychpotrzeb rodziny, itp.

3.Metody pt zeciw dziaŁaniaprzemocy w rodzinię.
E l ementy przeciwdzi ałaniaprzemocy w rodzinie :
- diagnoza zjawiska w szczególnościdiagnozowanieprzemocy w jej wczesnej postaci,
miejscu zamięszkania sprawcy i ofiary,
- przerywanieprzemocy ,,gorącej''i ,,chłodnej'',
- praca zrodzinąw sytuacji kryzysu, atakŻez oftarami i sprawcami
- tworzeniepierwszej pomocy w sytuacjikonfliktu w rodzinie,
- doradztwo,w tym uświadomienie
ofiarom ich praw i mozliwościuzyskania pomocy,
- tworzenie i realizacja programów profilaktycznych jako system zapobiegania przemocy w
rodzini e oraz zap obieganie agresji rówie śniczej.

II. Rozdział
Gminy
1) Charakterystyka
Gmina Żę|azkow jest połoiona w północno _ wschodniej części powiatu kaliskiego.
Zajmuje ona powierzchnię 114 kilometrów kwadratowych (1 |,36| hektarów) zamieszkał'ą
przez ponad dziewięó tysięcy mieszkańców w tym ponad połowęstanowiąkobiety. Gmina
Że|azków na|eŻydo średnichgmin w powiecię kaliskim. Na tęrenie Gminy ŻeIazkow
znajduje się pięć szkół podstawowych, dwa zespoĘ szkół, przedszkole. Działają trzy
świetlicesocjoterapeutycznew których dzięci mają zapewniony udziaŁw zotganizowanych
formach wypoczynku, a takŻesą dozywiane.

Pomoc osobom i rodzinom będącychw trudnej sytuacji zyciowej i matęrialnejprowadzi
Gminny ośrodekPomocy Spotecznejw Że|azkowie.
2) Diagnoza i statystykidotycząceprzemocy- dane lokalnę.
- stałe zbieranię wszelkich dostępnych danych, które pozwolą dokonać pomiaru
zjawiska. iródłęm informacji będą statystyki opieki społecznej, policji, szkół,
przychodni zdrowia, gminnej komi sji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- ptzeprowadzenie diagnozy i ustalenie zasobów środowiska lokalnego i na tej
podstawieopracowaniemapy zasobów środowiskalokalnego,
- przeprowadzenie badań pozwaIających określić postawy mieszkańców wobęc
przemocy w rodzinie, a takŻe opinie na temat sposobu pomagania rodzinom, gdzie
stosowanajest przemoc. Postawa sąsiadów,Świadków przemocy bardzo częstopomaga
w szybkim reagowaniu i ęwentualnejinterwencji umoŻIiwiającejprzerwanię przemocy'
- przeprowadzenie badań pozwalających określić postawy pracowników służb i
placówek mających kontakt Z przemocą na danym terenie, jak równieŻ poziom ich
krvalifikacji,
- przygotowanieraportuo przemocy w rodzinie i zasobachśrodowiskalokalnego.
Z obsęrwacjiwynika iż wśródwielu ofiar tylko niewielka grupa decyduje się na
złoŻeniezawiadomieniao popełnieniuprzestępstwaw rodzinie. Pozostałęosoby nie wiedzą
gdzie moŻna uzyskać fachową pomoc' lub obawiają się konsekwencji ze strony Sprawcy
przemocy. W przypadku przemocy w rodzinie najczęściejpokrzywdzone są kobiety i
dzieci.
Na tęrenienaszej gminy przemoc w rodzinie najczęściej(choć nie tylko) występuje
w rodzinach najuboiszych i jest powiązana z alkoholizmęm, trudną sytuacją finansową
ni skim wykształceniem, oruz małąświadomoś
c ią społeczną.
Koniecznościąjest podjęcie dziatań zmierzającychw kierunku edukacji społecznej,
dostarczeniewiedzy o zjawisku przemocy orazich sposobach radzętia sobie z problemem.
Ważne jest rówrriei zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej i
terapeutycznej zarówno sprawcom jak i ofiarom przemocy, a przede wszystkim
Lcrzywdzonym dzieciom.

III. Rozdział,.
1.Ustawowę zadaniagminy.
Do zadafigminy na|eĘ:
- tworzenie gminnego systemu przeciwdział'aniaprzemocy w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa, interwencji w zakresie przeciwdziałaniaprzemocy w rodzinie,
- opracowanie i rea|izacjaprogramów ochrony oftar przemocy w rodzinie,
- prowadzeniegminnych ośrodkówwsparcia.

2. Podstawaprawna.
i przeciwdziałania
alkoholizmowi
ź - ustawaz dnia26.|0.|982ro wychowaniuw ttzęźmości
(Dz.U. z2002rNr 147'poz.l23I zpoźn.zm,)
- ustawaz dnia29.07.2005r
przemocyw rodzinie(Dz.U.2005r Nr l80,
o przeciwdziałaniu
poz.1493)
- ustawaz dnia 12.03.2004r
(Dz. U. z 2004rNr 64 poz. 593 z późn.
o pomocyspołecznej
zm.)
- ustawaz dniaZ9|ipca2005r.o przeciwdział'aniu
narkomanii(Dz. U. Nr |79, pozl485)

IV. Rozdział
1. Cele programu.
-. - diagnoza środowiskalokalnego pod względem przemocy w rodzinie ze szczególnym
uwzględnieniem przęmocy wobec dzieci
- dostarczenie wiedzy społeczeństwuo zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z
tym problemem
- propagowanię pozyĘwnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych i prawnych
zw iązanych z prze ciw działaniemprz emo cy w rodzini e.
Czas realizacjiprogramu:od 2009 do 2010 roku

2. osoby odpowiedzia|nęza r ea|izacjęprogramu.
- zespót interdyscyplinarnyds. przeciwdziałaniaprzęmocy koordynujący reaIizację
programuprzeciwdziałaniaprzemocy w rodzini ę
- koordynatords. przeciwdziałaniaprzęmocy
w rodzinie

. zespfi osób: GOPS, UG, szkoła,policja, przychodnia lekarska,GKRPA
3. Odbiorcy programu.
. społeczeństwo
- rodziny doznająceprzemocy
- ofrary i sprawcy przemocy
- dzieci i rrt'odzieŻ
- przedstawicieleinstytucji i sfuib pracującychz osobami i rodzinami dotkniętąprzemocą

celów.
4. Sposób osiągnięcia załoŻonych
- zdobycie wszechstronnej informacji dotyczącej funkcjonowania rodzin

zamieszkaĘch

na tereniegminy (rozpoznanie,diagnoza)oruz ustalenie
hierarchii potrzeb,
- edukacja rodziców

dzięci z rodzin zagroŻonych przemocą w podstawową wiedzę

dotyczącąwptywu własnegozachowania i funkcj onowania na rozw ój dzięci
- edukacja roŻnych grup zawodowych w zakresie zjawiska przemocy, wzajemnej
wspołpracyz organizacjami,instytucjami działającymina rzęcz oftar przemocy mającej na
celu skuteczniejsząi szybszą pomoc ofi arom przemocy
5. InsĘrtucjei organizacje pozarządowe_ współorgarizatorry programu.
- Gminny ośrodękPomocy Społecznejw Żę|azkowie
- Urząd Gminy
. PosterunekPolicji w Że|azkowie
. placówki oświatowe_ szkoły
. ośrodekzdrowia
Partnerzy w realizacji programu:
- Prokuratura Rejonowa
. Sąd Rejonowy
. kuratorzy zawodowi i społeczni
- media
- osoby ftzyczne, stowarzyszenia

- tlpól

interdysc1plinarnyds. przemocy

. tmisja profilaktyki i ro,mviąrywania
problemów alkoholowych
-eGdagodzyszkolni
. Kośció'l

Y Rozdział.
| . Zatoione efekty r ealizacji programu.
pomocy dla ofiar przemocy
zrłiększenie skutecznościi dostępności
zwiększenie społecznej wrazliwości i zaatgaŻowania w Sprawy przeciwdziatania
pruemocy
poglębianie wiedzy społeczeństwao zjawisku przemocy domowej i sposobach rudzenia
sobie ztymproblemem

. zrrrrriejszenie
rozmiarów zjawiskaprzęmocydomowej
2.Ztódła finansowania programu.
iródłemfi nansowaniazadafi gminnegoprogramuprzeciwdziałaniaprzemocysą
. środkiwłasne inst5rtucji na r ea|izację zadafi statutowych
. środkifinansowe w budzecie gminy
. środkiod wojewody

3.Monitorowanie i ewaluacja programu.
.

stały monitoring programu prowadzony jest przęZ .zespół interdyscyplinarny
koordynuj ący rea|izację programu

. koordynator ds. przeciwdziałania przemocy odpowiedzia|nyza ręa|izacjęprogramu
składarocznę sprawozdanie z wykonania zadaft Wójtowi oraz Radzie Gminy.
4.Harmonogram działańw ramach programu :

Cel:
1. Koordyna cja dziatń z za\<r
ęsu przeciw działaniaprzęmocy w gminie.
Zadanię. Powołaniezespofu.
Zadanię - Powotanię koordynatora.

Bcdizrm:

Wójt Gminy Że|azków

TG]Dinrea|i-cji : IV kwartał2009t. i I kwartał20|0 r.
Cel:
2. Wszechstronna
pomocofiaromprzemocy.
T:drmie- Utworzeniepunktukonsultacyjnegoprzy Klubie Abstynenckim
Jomocna Dłoń''w Że|azkowie
- udzielaniepomocyprawnej,
- udzielaniepomocypsychologiczneji terapeutycmej
Zadańe _ Edukacja'wspieraniei pomocofiaromprzemocy.
Realizatorzy:ośrodękzdtowia,GoPs, Policja, GKRPA.
Termin realizacji:Iata2009- 20I 1
Cel:
3. opracowanie procedur mających na celu skuteczną i szybką pomoc ofiarom
przemocy.

Zadanię_ Nawiązaniewspółpracyz CIK _ schroniskiemdla ofiar przemocy.
Zadanię- Nawiązanie współprucyzporadniąpsychologiczno_pedagogicmą w
Kaliszu.
Ręalizatorzy_ Zespół'do sprawprzęmocy,GOPS, GKRPA, koordynator.
Termin rcalizacji: lata IV kwartał2009 r. i I kwartał20|0r.
Cel:
4.Edukacjaróżmych
grup zawodowychmającychkontaktz oftarumiptzemocyw tym
dzieómi
. szkoleniaw zakresieprzeciwdziałaniaprzemocy
w rodzinie
- poradnictwo
Zadanie- Włączeniesię w ogólnopolskie KampanieEdukacyjne
Rea|izatorzy_Zespół',GOPS, Policja, SzkoĘ.
Termin realizacji-lata20l0 - 20ll

StunistawGqsy

