
UCHWAŁA NR XXX/157/2017
RADY GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie  na lata 2017-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 
poz.446 ze zm.) oraz art.17 ust.1 i art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 
Dz. U. z 2017 r., poz.1769) w związku z art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. z 2005 r. poz.1390) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się  Gminny Program Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie i  Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie  na lata 2017 – 2022  w  Gminie Świerczów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia  2011 r.  w sprawie  
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy w Rodzinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Janas
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                                                Załącznik do Uchwały Nr XXX/157/2017 

                                                Rady Gminy Świerczów 

                                                z dnia 30 listopada 2017 r. 

                                                                       

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017-2022 

Wstęp- ustalenia ogólne 

     W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie (Dz.U z 2015 r. poz.1390 ze zm.) 

zwanej dalej ustawą zdefiniowano przemoc w rodzinie  jako jednorazowe ale powtarzające się umyślne działanie 

lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny albo innej osoby wspólnie zamieszkującej 

lub gospodarującej, w szczególności narażającej te osoby na niebezpieczeństwo utratę życia, zdrowia naruszające 

ich godności, 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. Przekonanie, że 

przemoc jest zjawiskiem marginalnym, występującym wyłącznie w patologicznych środowiskach, jest mitem. 

Badania wskazują, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. 

Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce zaraz po przestępstwie przeciwko 

mieniu i życiu. Przemoc w rodzinie rzadko ma charakter incydentalny, zwykle powtarza się cyklicznie i jest 

zjawiskiem długotrwałym. Badanie tego zjawiska jest bardzo trudne wymaga bowiem podzielenia się 

traumatycznymi, intymnymi, osobistymi doświadczeniami w relacji z osobami bliskimi. Ponadto w przypadku 

przemocy domowej ofiary zmuszone są do przyznania się do osobistych porażek jako żon, matek, mężów, ojców 

czy dzieci. Przemoc traktują jako sytuację wstydliwą poniżającą, stąd ogromne bariery przed przyznaniem się do 

tego typu incydentów. Poważnym problemem jest nie tylko wciąż obecne w naszym życiu zjawisko agresji 

dorosłych wobec dzieci i młodzieży, ale również nasilające się zjawisko przemocy wobec dzieci i rodziców. 

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Prowadzi do poważnych 

naruszeń  norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach nawet 

do poważnych okaleczeń czy zabójstw. Przemoc w rodzinie należy do  kategorii zachowania wysoce negatywnych 

o dużej szkodliwości społecznej. Wobec informacji podanych przez Zespół Interdyscyplinarny działający w 

gminie, w okresie minionych trzech lat ilość interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą, podejmowanych w 

oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty" w 2014 r. było 10 kart, w 2015 r. było 6, w 2016 r. było 14. Może to 

świadczyć o nasileniu się zjawiska przemocy, albo o wzroście świadomości społecznej w przedmiocie praw ofiar 

przemocy, jak  również o przyjęciu prawidłowych postaw świadków przemocy, którzy nie pozostają obojętni i 

informują właściwe podmioty o zauważonych przypadkach przemocy w rodzinie. 

Podstawowe założenia i cele Programu 

§ 1  

1. Rada Gminy w Świerczowie przyjmuje Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022, zwany dalej Programem, w celu zwiększenia skuteczności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Program jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Program zakłada: 
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1) ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Świerczów; 

2) intensyfikacje działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w  rodzinie; 

3) wzmożenie działań ochronnych wobec ofiar przemocy; 

4) zdecydowane oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie; 

5) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie, podnoszenie świadomości społecznej o 

niebezpieczeństwie tego zjawiska i zagrożeń dla życia i zdrowia ofiar; 

6) promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy; 

7) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych; 

8) wdrożenie działań interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Działania zmierzające do realizacji założeń Programu 

§ 2  

1.W celu realizacji zadań Programu podjęte zostaną działania obejmujące profilaktyczną działalność edukacyjną i 

informacyjną w szczególności: 

1) włączenie społeczności lokalnej w monitorowanie zjawiska przemocy  propagowanie odpowiedzialnych postaw 

w zetknięciu z problemem przemocy w najbliższym otoczeniu, w tym uświadamianiu znaczenia reagowania na 

przemoc; 

2) organizowanie i finansowanie szkoleń i innych form podnoszenia kompetencji osób  i podmiotów, działających 

w gminie na rzecz przeciwdziałania przemocy, w tym; 

    a) członków Zespołu Interdyscyplinarnego, 

    b) pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

    c) kuratorów sądowych, 

    d) policjanta - dzielnicowego, 

    e) pedagogów szkolnych, 

    f ) nauczycieli, 

    g ) pracowników służby zdrowia, 

    h) osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych; 

3) prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, w szczególności  o charakterze profilaktyki 

zintegrowanej, tematycznie związanych z agresją i przemocą oraz uzależnieniami, w tym również z uzależnieniami 

od internetu i innymi uzależnieniami; 

4) organizowanie spotkań i warsztatów edukacyjnych dla różnych grup społecznych, w tym podnoszenie 

kompetencji rodziców w zakresie metod wychowania bez  przemocy; 

5) organizowanie konkursów (plastycznych, literackich) o tematyce zapobiegania przemocy; 
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6) udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno - profilaktycznych; 

7) zakup i dystrybucja publikacji ( broszur, ulotek, etc.) o tematyce przeciwdziałania przemocy i ich nieodpłatna 

dystrybucja. 

§ 3    

1. Ofiarom przemocy zapewnia się nieodpłatną pomoc w zakresie i formach  określonych w ustawie  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, właściwych dla konkretnego przypadku. 

2. W celu zwiększenia dostępu mieszkańców dotkniętych przemocą do kompleksowej pomocy, gmina 

współpracuje z podmiotami, w tym ze Specjalistycznym Ośrodkiem  Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie     

w Opolu, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Namysłowie. 

3. O wsparciu finansowym dla podmiotów zewnętrznych decyduje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

§ 4 

1. Informację o istnieniu lub podejrzeniu istnienia przemocy w rodzinie, powinien  przekazać każdy, kto 

poweźmie taką wiadomość. 

2. W gminnym systemie przeciwdziałania przemocy podmiotami właściwymi, do których można zgłosić fakt lub 

podejrzenie o stosowaniu przemocy są: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

3) Urząd Gminy; 

4) Zespół Interdyscyplinarny; 

5) nauczyciele w szkołach i przedszkolu oraz pedagodzy szkolni; 

6) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; 

7) pielęgniarki środowiskowe; 

8) dzielnicowy policji. 

3. W przypadku gdy sprawcą lub ofiarą przemocy jest osoba nadużywająca alkohol, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje działania  wynikające z ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości przeciwdziałania alkoholizmowi. 

§ 5  

Wobec sprawców przemocy podejmowane są działania motywujące do udziału w programach korekcyjno - 

edukacyjnych. 

§ 6  

1. Na stronach internetowych Urzędu Gminy w Świerczowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Świerczowie oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie tych podmiotów , umieszcza się informację zawierająca adresy       

i numery telefonów instytucji organizacji, w których ofiary i sprawcy przemocy mogą uzyskać pomoc. 

2. Informacja, o której mowa w ust.1 obejmuje również podmioty wymienione w § 3, ust. 2 Programu. 
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§ 7 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie prowadzi stały punkt informacyjny dla ofiar  przemocy, 

w którym otrzymać można informację i pomoc w zakresie: 

1) uzyskania bezpiecznego schronienia przez osoby dotknięte przemocą w ośrodkach interwencji kryzysowej lub 

specjalistycznych ośrodkach wsparcia; 

2) wykonanie obdukcji lekarskiej i uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o przyczynach  rodzaju uszkodzeń ciała 

związanych z użyciem przemocy w rodzinie; 

3) praw osób będącymi ofiarami przemocy; 

4) terapii ukierunkowanej na ofiary albo na sprawców; 

§ 8 

W przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie podejmowana jest interwencja w oparciu 

o procedurę "Niebieskiej Karty". 

   Podmioty realizujące działania objęte programem 

 § 9 

Program realizuje Zespół Interdyscyplinarny, powołany przez Wójta przy współpracy;  

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

3) Urzędu Gminy; 

4) Policji; 

5) placówek oświatowych; 

6) placówki służby zdrowia; 

Powiązania realizujące działania objęte programem 

§ 10 

Program pozostaje w spójności i jest realizowany równolegle z następującymi programami uchwalonym przez 

Rade Gminy: 

1) Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2) Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomani. 
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