UCHWAŁA NR XVI/119/12
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
lata 2012-2015
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnym
(tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr
102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.
1457; z 2006,r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr
157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr
21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art.
6 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr
18; z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania
negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym tworzy się Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Świeszyno, zwany dalej "Programem".
§ 2. Utworzenie Programu jest zgodne z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2006-2016 i Gminną Strategią Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Świeszyno na lata 2008-2013.
Rozdział 2.
Cele programu
§ 3. 1. Celem Programu jest:
1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy;
2) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie;
3) zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2. Cele Programu będą realizowane przez:
1) budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy;
2) diagnozowanie zjawisk przemocy na terenie Gminy;
3) podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie;
4) udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
5) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie;
6) kształtowanie postaw społeczności lokalnej poprzez działania edukacyjne, profilaktyczne
i informacyjne.
Rozdział 3.
Założenia Programu
§ 4. Realizacja celów Programu zakłada:
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1) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie;
2) zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy;
3) promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy;
4) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie;
5) działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy;
§ 5. Zasoby Gminy w zakresie realizacji Programu:
1) zasoby ludzkie - specjaliści z różnych dziedzin;
2) zasoby instytucjonalne - instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy
w rodzinie oraz instytucje i organizacje pełniące funkcję wspierającą tj.:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Zespół Dzielnicowych;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Probelmów Alkoholowych;
- placówki oświatowe;
- zakłady opieki zdrowotnej;
- organizacje pozarządowe, parafie.
§ 6. Czynniki gwarantujące właściwą realizację Programu:
1) poparcie działań i współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim;
2) dobrze przygotowana i stale doskonaląca umiejętności kadra instytucji działających na rzecz
rodziny;
3) dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych;
4) dobra współpraca służb i instytucji na terenie Gminy oraz poza nią;
5) otwartość i chęć współpracy specjalistów;
6) chęć zmiany i wyjścia z kryzysu.
§ 7. Zagrożenia w realizacji zadań Programu:
1) stereotypy panujące w środowisku na temat przemocy w rodzinie;
2) negatywne wzorce zachowań społecznych;
3) bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych rodzin;
4) brak współpracy rodziny w zakresie przezwyciężania kryzysów;
5) problem uzależnienia od alkoholu w rodzinach;
6) słaba kondycja ekonomiczna rodzin.
Rozdział 4.
Realizacja celów Programu
§ 8. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy realizowane jest
w szczególności poprzez:
1) określenie w drodze uchwały trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Podmiot realizujący działanie - Rada Gminy.
2) Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
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Podmiot realizujący działanie -Wójt Gminy.
3) współpracę w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych mająca na celu:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy;
b) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
c) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie;
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym;
e) monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem
przemocy;
f) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy
oraz efektów tych działań;
g) podejmowanie działań prewencyjnych w środowiskach zagrożonych przemocą;
h) inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie;
i) udział w działaniach edukacyjno - informacyjnych.
Podmioty realizujące zadania:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Zespół Dzielnicowych;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- placówki oświatowe;
- zakłady opieki zdrowotnej;
- organizacje pozarządowe, parafie.
4) prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy:
a) propagowanie skutecznych sposobów powstrzymywania przemocy, w tym prowadzenie
warsztatów wychowawczych (szkoły dla rodziców);
b) propagowanie mediacji (w tym mediacji rodzinnych) zanim dojdzie do przemocy;
c) obalanie mitów na temat przemocy;
d) szkolenia na temat przemocy;
e) prowadzenie zajęć wychowawczych oraz informacyjno - edukacyjnych zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży w zakresie ograniczania zjawiska przemocy rówieśniczej;
f) realizacja programów edukacyjnych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy
wobec dzieci i osób dorosłych (osoby starsze, niepełnosprawne itp.);
g) wspieranie różnych
nieagresywne;

form

spędzania

wolnego
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h) organizowanie debat i konferencji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
i) udział w kampaniach ogólnopolskich;
j) dystrybucja ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutków.
Podmioty realizujące działania:
- Zespół Interdyscyplinarny;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- placówki oświatowe;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- organizacje pozarządowe, parafie;
- lokalne media, tablice ogłoszeń Urzędu Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej Gminy
Świeszyno.
§ 9. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie realizowane jest w szczególności poprzez:
1) izolowanie sprawców od ofiar;
2) udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno - edukacyjnych;
3) przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu, stosującymi przemoc;
4) kierowanie wniosków do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego w sprawie zastosowania
obowiązku podjęcia leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu;
5) realizację działań podejmowanych w oparciu o procedurę "Niebieska Karta";
Podmioty realizujące działania:
- Prokuratura Rejonowa;
- Sąd Rejonowy;
- Zespół Dzielnicowych;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- placówki służby zdrowia;
- placówki oświatowe.
§ 10. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiarom przemocy w rodzinie realizowane jest
w szczególności poprzez:
1) rozpowszechnianie informacji na temat:
a) bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym przemocą w ośrodkach interwencji
kryzysowej i w specjalistycznych ośrodkach wsparcia;
b) pozyskania zaświadczenia lekarskiego;
c) praw osób będących ofiarami przemocy;
d) programów korekcyjno - edukacyjnych;
e) instytucji udzielających wsparcia i pomocy dla osób doświadczających przemocy i ich
rodzin.
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Podmioty realizujące działania:
- Prokuratura Rejonowa;
- Sąd Rejonowy;
- Zespół Dzielnicowych;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- placówki służby zdrowia;
- placówki oświatowe.
2) prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy:
a) podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty";
b) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.
Podmioty realizujące działania:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Zespół Dzielnicowych;
- Sąd Rejonowy;
- Prokuratura Rejonowa;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Poradnia Terapii Uzależnień;
- placówki oświatowe;
- zakłady opieki zdrowotnej;
- organizacje pozarządowe.
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
Podmioty realizujące działanie:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Zespół Dzielnicowych.
§ 11. Program jest spójny z następującymi Programami:
1) Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006-2016;
2) Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013;
3) Programem Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2005-2015;
4) Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świeszyno na lata 2008-2013;
5) Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
§ 12. Realizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów
zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdania z realizacji Programu podmioty składają do
dnia 31 stycznia każdego roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do dnia 31 marca każdego roku przedłoży
Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.
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§ 14. Program będzie finansowany ze środków własnych Gminy pochodzących z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz umieszczonych w budżecie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
dotacji oraz ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł, w tym ze środków
unijnych.
§ 15. Traci moc Uchwała Nr XXVI/133/08 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 listopada 2008
roku w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 marca
2012 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Cezary Czenko
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