
99-322 Oporow

'fco.woj.fcdzkie Uchwate Nr IX/35/2011
Rady Gminy Oporow

z dnia 9 wrzesnia 2011r

wsprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzajdzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.'
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr48, poz. 327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr52, poz. 420 i NM57, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w
zwiazku z art. 6 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziaianiu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.1493; z2009r,Nr206 poz. 1589z2010r
Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842 Rada Gminy Oporow uchwala, co nastepuje

§ I.Przyjmuje si§ Gminny Program Przeciwdziaiania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015,
stanowia^cy zat^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwafy powierza si? Wojtowi Gminy Oporow.

§ 3. Uchwate wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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^-322 Oporow Zafacznik Nr 1
'*<>, woj. ibdzkie do Uchwaly Nr IX/35/ 2011r

z dnia 9 wrzesnia 201 Ir

GIV1INNY PROGRAM
PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZIN1E

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEWIOCY W RODZINIE NA LATA 2011 - 2015,

Wst^p

Przemoc^ w rodzinie okreslane jest ,,kazde zachowanie skierowane wobec
osoby bliskiej, ktorego celem jest utrzymanie nad nia_ kontroli i wtedzy. Przemoc
w rodzinie to zamierzone, wykorzystuja^ce przewag§ sil dziatanie przeciwko
cztonkowi rodziny naruszaja^ce jego godnosc oraz podstawowe prawa i wolnosc,
powodujace cierpienie i szkody". Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdzialaniu
przemocy (Dz. U. z 2005r Nr 180 poz.1493 z pozn zmianami) definiuje przemoc
w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzaja^ce si§ umyslne dziatanie lub
zaniechanie naruszajape prawa lub dobra osobiste czlonkow rodziny, w
szczegolnosci narazaja^ce te osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia, zdrowia,
naruszaja^ce ich godnosc, nietykalnosc cielesn^, wolnosc, w tym seksualna^,
powodujape szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a takze wywotujape
cierpienia i krzywdy moraine u osob dotkni^tych przemoc^.

Rodzina jest najwazniejszym srodowiskiem w zyciu cziowieka, ksztaltuja_cym
osobowosc, system wartosci, pogla^dy i styl zycia. Wazna_ rol^ w prawidtowo
funkcjonuja^cej rodzinie odgrywaja^ wzajemne relacje pomi^dzy rodzicami, oparte
na milosci i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie
realizowac podstawowych zadah, role wewnatrzrodzinne ulegaja^ zaburzeniu,
iamane sa^ reguly, a zachowania poszczegolnych czlonkow rodziny staja^ si§
coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami
spolecznymi.
Przemoc domowa moze bye zarowno skutkiem, jak i przyczyna^ dysfunkcji w
rodzinie.
Nalezy ja_ zaklasyfikowac do kategorii zachowah negatywnych o duzej
szkodliwosci spotecznej. Prowadzi do powaznych naruszeh norm moralnych i
prawnych, tragicznych skutkow psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do
powaznych okaleczeh.
WokoJ przemocy naroslo wiele mitow. Jednym z nich jest przekonanie, ze jest to
zjawisko marginalne, wystepujace wyta^cznie w patologicznych srodowiskach.
Tymczasem wed^ug danych statystycznych, przemoc w rodzinie jest zjawiskiem
powszechnym i stanowi powazny problem spoteczny. Zn^canie si^ nad rodzincj.
jest najcz^sciej popetnianym przeste.pstwem w Polsce, zaraz po przeste.pstwach
przeciwko mieniu i zyciu.
Przemoc ze strony najblizszej osoby jest doswiadczeniem traumatycznym,
okaleczaja^cym psychik?.
Przemoc w rodzinie przybiera rozne formy: od przemocy fizycznej, przez
przemoc psychicznaj seksualna^, po przemoc ekonomiczna_.
Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona
charakter dtugotrwaly i cykliczny.



Rodzaje przemocy:

• Przemoc fizyczna - popychanie, odpychanie, obezwtednianie,
przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwarta_
r§kc[ i pi^sciami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogos przedmiotami,
parzenie, polewanie substancjami zra^cymi, uzycie broni, porzucanie w
niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

• Przemoc psychiczna - wysmiewanie pogla^dow, religii, pochodzenia,
narzucanie wlasnych pogla^dow, karanie przez odmow§ uczuc,
zainteresowania, szacunku, state krytyka, wmawianie choroby psychicznej,
izolacja spoJeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktow z innymi
osobami), domaganie sie. postuszenstwa, ograniczanie snu
i pozywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, ponizanie, upokarzanie,
zawstydzanie), stosowanie grozb, itp.

• Przemoc seksualna - wymuszanie pozycia seksualnego, wymuszanie
nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z
osobami trzecimi, sadystyczne formy wspotzycia seksualnego,
demonstrowanie zazdrosci, krytyka zachowan seksualnych kobiety, itp.

• Przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieni^dzy, uniemozliwianie
podje.cia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych materialnych
potrzeb rodziny, itp.

Przemoc jest przest§pstwem. W zaieznosci od tego, czy ma charakter
jednorazowy, czy si§ powtarza, jest scigana z roznych artykuJow kodeksu
karnego.
Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do
uszkodzen ciala ofiary, ale takze do zaburzen emocjonalnych oraz zaburzen w
sposobie, w jaki postrzega ona sarrict siebie, sprawc^, oraz innych ludzi.
Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga niezwtocznego podje.cia
dzialari zawartych w niniejszym Programie.
Program Przeciwdziatania Przemocy Gminy Oporow ma charakter dlugofalowy.
Dziatania Programu obejmuja_lata 2011-2015
W miare. potrzeb i sytuacji spolecznej zadania Programu moga^ ulegac zmianom
i udoskonaleniom.

I. Analiza problemow spofecznych na terenie Gminy Oporow
W celu wlasciwego zaplanowania podejmowanych dziatari niezb^dne jest
dokonanie analizy problemow spolecznych w gminie z uwzgle.dnieniem problemu
przemocy w rodzinie.
Na dzieh 31.12.201 Or Gmina Oporow liczyta 2800 mieszkahcow. Liczba osob
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urz^dzie Pracy w Kutnie
wynosila 175, z czego jedynie 25 osob pobiera zasitek dla bezrobotnych.
Ze statystyk policyjnych wynika, ze na terenie gminy w roku 2010
przeprowadzonych zostalo 17 interwencji domowych. W okresie od 01.01.2010
do 31.12.201 Or zalozono 3 ,,Niebieskie Karty".
Z danych Gminnej Komisji Rozwia_zywania Problemow Alkoholowych wynika, ze
w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010r bylo 15 zgtoszeii, 5 osob podjeto
leczenie odwykowe, pozostale osoby zobowia/aly si^ do ograniczenia



spozywania alkoholu.
Z danych Osrodka Pomocy Spotecznej wynika, ze na dzieh 31.12.2010r 9,6%
ludnosci gminy korzysta z zasilkow pomocy spotecznej. Wokresie od 01.01.2010
do 31.12.2010rzatezono 3 ,,Niebieskie Karty".
Trudno jest w sposob jednoznaczny okreslic wielkosc zjawiska przemocy na
terenie gminy w zwic[zku z wyst^powaniem przemocy ukrytej, czyli tocza^cej si§ w
rodzinie czy w szkole, ale nieuje.tej w statystykach z powodu braku wiedzy na
temat jej wyst^powania
II. Cele programu
Celem Programu jest:

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie GminyOporow
2) zwi^kszenie skutecznosci dziatah interwencyjnych wobec osob

stosujapych przemoc w rodzinie,
3) zwi^kszenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Cele ogolne b§dc[ realizowane przez:
1) budowanie lokalnego systemu przeciwdziatania przemocy,
2) diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Oporow
3) podnoszenie kompetencji sfuzb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie,
4) udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
5) oddzialywanie na sprawcow przemocy w rodzinie.

III. Zatozenia Programu
Realizacja celow Programu zaklada:

1) uwrazliwienie spofecznosci lokalnej na problem przemocy w rodzinie,
2) promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy,
3) edukacj§ dzieci, mtodziezy i doroslych w zakresie przemocy w rodzinie,
4) dziatania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziafania przemocy.

IV. Program jest spojny z Programami:
1) Krajowym Programem Przeciwdziatania Przemocy,
2) Strategic Rozwic[zywania Problemow Spotecznych Gminy Oporow na lata

2010-2015
3) Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwia_zywania Problemow

Alkoholowych na 2011r

Program b^dzie realizowany w oparciu o nastepuja^ce akty prawne:
1) ustaw^ z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. Z2005 r. Nr 180, poz. 1493zpozn. zm.),
2) ustaw§ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr

175, poz. 1362 z pozn. zm.),
3) ustawe z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i

przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z pozn.
zm.).

V. Zasoby Gminy Oporow w zakresie realizacji Programu:
1. Zasoby ludzkie - specjalisci z roznych dziedzin.
2. Zasoby instytucjonalne - instytucje i organizacje zajmujace si§

problemem przemocy w rodzinie oraz instytucje i organizacje pelniace
funkcj§ wspierajapaj
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1) Osrodek Pomocy Spotecznej,
2) Komisariat Policji,
3) Gminna Komisja Rozwiazywania ProblemowAlkoholowych,
4) placowki oswiatowo-wychowawcze,
5) Zaktad Opieki Zdrowotnej,
6) parafie,

VI. Czynniki gwarantuj^ce wtesciwa, realizacjQ Programu:
1) poparcie dziaian i wspoipraca z samorzajdem gminnym,
2) dobra znajomosc srodowiska przez pracownikow socjalnych,
3) dobra wspoipraca stuzb i instytucji na terenie gminy oraz poza nia ,̂
4) otwartosc i ch§c wspolpracy specjalistow,
5) silne wi^zi rodzinne,
6) ch§c zmiany i wyjscia z kryzysu.

VII. Zagrozenia w realizacji zadah:
1) stereotypy panujajce w srodowisku na temat przemocy w rodzinie,
2) bezradnosc w sprawach opiekuriczo-wychowawczych,
3) brak wspolpracy rodziny w zakresie przezwyci^zania kryzysow,
4) problem uzaleznienia od alkoholu w rodzinach,
5) ubostwo,
6) brak infrastruktury socjalnej w gminie,
7) brak lub zbyt mala wspotpraca interdyscyplinarna,
8) brak motywacji ekonomicznej dla czlonkow zespotu interdyscyplinarnego.

VIM. Realizacja celow Programu

CEL1

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Oporow

Dziaiania:
Okreslenie w drodze uchwaty trybu powotywania i odwofywania czlonkow
zespotu interdyscyplinarnego oraz szczegotowych warunkow jego
funkcjonowania.
1. Podmiot realizuĵ cy dzialanie:

Rada Gminy
2. Powoianie Gminnego Zespotu interdyscyplinarnego.

Podmioty realizuĵ ce dziatanie;
wojt gminy.

3. Wspotpraca w ramach zespotu interdyscyplinarnego:
1) pracownicy socjalni,
2) przedstawiciele oswiaty,
3) przedstawiciele policji,
4) kuratorzy sa[dowi,
5) przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwia_zywania Problemow

Alkoholowych,



6) przedstawiciele ochrony zdrowia,
7) inni w zaleznosci od zasobow, do obowia^zkow ktorych nalezy:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,
3) rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz mozliwosciach udzielania

pomocy w srodowisku lokalnym,
4) monitorowanie sytuacji rodzin dotknie^ych przemocy
5) dokumentowanie dziatan podejmowanych wobec rodzin, w ktorych

dochodzi do przemocy oraz efektow tych dziatari,
6) podejmowanie dzialari prewencyjnych w srodowiskach zagrozonych

przemocy,
7) inicjowanie interwencji w srodowiskach dotkniejych przemocy,
8) udzial w dzialaniach edukacyjno-informacyjnych.

4. Edukacja dzieci, mtodziezy i dorosfych w zakresie przemocy:
1) propagowanie skutecznych sposobow powstrzymywania przemocy,
2) obalanie mitow na temat przemocy,
3) szkolenia na temat przemocy,
4) prowadzenie kampanii zwlaszcza wsrod dzieci i mtodziezy w zakresie

ograniczenia ogla_dania przemocy wtelewizji, grach komputerowych,
5) wspieranie roznych form sp^dzania wolnego czasu promuja^ce zachowania

nieagresywne,
6) organizowanie spotkah edukacyjnych dla mieszkahcow, np. w swietlicach

wiejskich,
7) dystrybucja ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutkow,
8) organizowanie konkursow, np. plastycznych, wsrod dzieci i mlodziezy w

zakresie zapobiegania przemocy.
Podmioty realizuja^ce dziaianie:

1) placowki oswiatowp-wychowawcze,
2) Gminna Swietlica Srodowiskowa,
3) Osrodek Pomocy Spolecznej,
4) Gminna Komisja Rozwia^zywania ProblemowAlkoholowych,
5) GminnyZespot Interdyscyplinarny,

CEL2

Zwi^kszenie skutecznosci dziatah interwencyjnych wobec osob
stosuj^cych przemoc w rodzinie

Dziatania:
1. Izolowanie sprawcow od ofiar.
2. Udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programow korekcyjno-

edukacyjnych.
3. Przeprowadzanie rozmow z osobami naduzywajapymi alkoholu, stosuja^cymi

przemoc.
4. Kierowanie wnioskow do Sa_du Rejonowego w Kutnie o obowia_zek podj^cia

leczenia odwykowego w zwiazku z naduzywaniem alkoholu.



Zwi^kszenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Dzialania:
1. Utworzenie punktu informacyjnego:

1) udzielanie informacji dotyczapej bezpiecznego schronienia osobom
dotkni§tym przemocy w osrodkach interwencji kryzysowej i w
specjalistycznych osrodkach wsparcia,

2) udzielanie informacji na temat pozyskania zaswiadczenia lekarskiego,
3) udzielanie informacji na temat praw osob b^dapych ofiarami przemocy,
4) udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programow

korekcyjno-edukacyjnych,
5) rozpowszechnianie telefonu zaufania ,,Niebieska Linia", ,,Pomarahczowa

Linia".
Podmiot realizujacy dziatanie:

Osrodek Pomocy Spotecznej.
2. Prowadzenie dziatah interwencyjnych w zakresie przeciwdzialania przemocy:

1) podejmowanie dziatan interwencyjnych w oparciu o procedure ,,Niebieskiej
Karty",

2) przekazywanie informacji o podejmowanych dziataniach
przewodnicza_cemu zespotu interdyscyplinarnego.

9) Podmioty realizuJ3.ce dziatenie:
1) policja,
2) Osrodek Pomocy Spotecznej
3) Osrodek Interwencji Kryzysowej,
4) Gminny Zespot Interdyscyplinarny,
5) Gminna Komisja Rozwia^zywania ProblemowAlkoholowych,
6) Przedstawiciele oswiaty,
7) Przedstawiciele ochrony zdrowia.

3. Zapewnienie osobom dotkni^tym przemocy w rodzinie miejsc w osrodkach
wsparcia.

Podmioty realizujape dziaianie:
1) Osrodek Pomocy Spotecznej,
2) policja,
3) Gminny Zespol Interdyscyplinarny.

Monitorowanie
Monitorowanie realizacji Programu odbywac si^ b^dzie w oparciu o
sprawozdawczosc podmiotow zaangazowanych w jego realizacj§. Sprawozdania
z realizacji Programu podmioty sktadaja_ do dnia 31 stycznia kazdego roku do
Osrodka Pomocy Spotecznej.
Finansowanie Programu

Program b^dzie finansowany ze srodkow budzetu Gminy Oporow, dotacji
oraz ze srodkow pozabudzetowych pozyskanych z innych zrodet.


