UCHWAŁA NR IX/44/15
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020
Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/119/12 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno .

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Bogdan Dańczak
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Załącznik do Uchwały Nr IX/44/15
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020
I. Wprowadzenie
Rodzina jest kategorią historyczną, która zmienia się z upływem czasu w zależności od
epoki. Zmian tych nie można uznać za spontaniczne, bowiem ich ostateczne źródło
nie tkwi
w wewnętrznych macierzystych impulsach życia rodzinnego. Siłą napędową zmian
w rodzinie są procesy społeczne rozpoczynające się w szerszych, ponad rodzinnych
strukturach, a w rzeczywistości w procesach ekonomiczno-społecznych i kulturowych.
Współcześnie pojawiają się coraz częściej głosy negujące wartości małżeństwa
i rodziny. Należy pamiętać, że osłabienie rodziny w dużym stopniu przyczynia się do
kryzysu społeczeństwa. W momencie, kiedy rodzina traci swoją tożsamość i nie wypełnia
swoich podstawowych funkcji to słabnie całe społeczeństwo. W momencie kiedy kondycja
rodziny wyraźnie się pogarsza, ubocznym skutkiem tego zjawiska jest poszerzanie się
patologii społecznej. Pojęcie patologii określa rozmaite formy społecznego zła czy też
społecznych dolegliwości. Za „zło” uznaje się takie cechy życia zbiorowego, które w żaden
sposób nie dają się pogodzić z uznawanymi i akceptowanymi powszechnie wartościami
życia społecznego. Negatywne skutki mogą przynosić różne postawy i działania jednostek,
grup
i zbiorowości.
W miarę jak społeczeństwo powiększa się, staje się bardziej zróżnicowane, poziom
patologii wzrasta. Rodzina jest podstawową jednostka życia społecznego, azylem
w powszechnym mniemaniu. Człowiek rodzi się w niej, dorasta, kształtuje swoją
osobowość, poglądy na świat. Dom rodzinny powinien być postrzegany jako środowisko
bezpieczne,
pełne
miłości
i akceptacji. Osoby doświadczające przemocy narażone są na lęk, stres, rozpacz
i bezsilność. Współczesna przemoc dotyczy ludzi bez względu na płeć, wiek, status
materialny, poziom wykształcenia czy zawód. Przemoc często jest zjawiskiem bardzo
złożonym. Dlatego warto na problem przemocy w rodzinie spojrzeć bardzo szeroko
i interdyscyplinarnie.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2015-2020 jest realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program ma stanowić podstawę do stworzenia
spójnego i sprawnego systemu, który powinien skutecznie doprowadzić do ograniczenia
skali tego zjawiska. Program zakłada stałą i bezpośrednią współpracę podmiotów z terenu
gminy Świeszyno w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
II. Podstawy prawne
Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy jest :
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) - art.47,
art. 71 i art. 72;
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2) Kodeks Karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.): - art. 191 – przemoc i groźby
karalne, - art. 197 – przestępstwa seksualne, - art.207- fizyczne i psychiczne znęcanie, art. 209 – alimenty;
3) Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 1964 Nr 9,poz.59 z późn. zm.)
4) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.
180 poz.1493 z późn.zm.);

o przeciwdziałaniu

przemocy

w rodzinie

(Dz. U. Nr

5) Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz innych ustaw;
6) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982.( Dz. U. z 2012r., poz. 1356);
7) Ustaw o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. z 2015r., poz.163);
8) Rozporządzenie MSWiA z dnia 31 marca 2011r. w sprawie procedury postępowania przy
wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny;
9) Rozporządzenie RM z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz
formularzy „Niebieska Karta".
III. Teoretyczne podstawy zjawiska przemocy w rodzinie
Zjawisko przemocy w rodzinie obok problemów alkoholowych jest jednym
z ważniejszych zaburzeń życia społecznego. Niesie ze sobą konsekwencje dla ofiar,
świadków oraz sprawców przemocy. Skutki przemocy w rodzinie dotyczą wielu aspektów
naszego życia, w tym : strefy emocjonalnej, prawnej, fizycznej, społecznej, seksualnej
i może głęboko wpływać na dalsze funkcjonowanie tych osób.
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił, działanie skierowane
przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując
cierpienie
i szkody.
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:
1) jest intencjonalna to znaczy, że jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na
celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary;
2) nierówne siły, w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza
a sprawca silniejszy;
3) narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę sił i narusza
podstawowe prawa ofiary (nietykalność fizyczną, godność i szacunek);
4) powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na szkody.
Doświadczają one bólu i cierpienia, co sprawia, że ofiary mają mniejszą zdolność
samoobrony.
Przejawy złego traktowania drugiego człowieka nie mają żadnych granic
i dotyczą jednostek w każdym przedziale wiekowym. Do przemocy domowej może
dojść
w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego, czy też
poziomu wykształcenia poszczególnych jej członków.
W literaturze najczęściej opisuje się następujące rodzaje przemocy:
1) przemoc fizyczna – bicie, znęcanie się, duszenie, policzkowanie, kopanie, szarpanie,
używanie niebezpiecznych narzędzi lub groźba ich użycia;
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2) przemoc psychiczna - sprawowanie przez sprawcę psychicznej kontroli nad ofiarą, np.
straszenie zabójstwem, zabraniem dzieci, niszczenie rzeczy, grożenie, upokarzanie,
używanie wulgarnych słów;
3) przemoc seksualna – zmuszanie do stosunku lub innej czynności seksualnej, zmuszanie
do współżycia w nieakceptowanej formie;
4) przemoc finansowa lub ekonomiczna – np. utrzymywanie osoby w całkowitej zależności
finansowej, zakazywanie pracy zawodowej, nie dawanie wystarczającej ilości środków na
prowadzenie gospodarstwa domowego;
5) zaniedbanie – np. niedożywienie, nieleczenie chorób, brak odpowiedniej opieki, narażanie
na utratę zdrowia lub życia, brak miłości, brak akceptacji lub troski o dziecko, stawianie zbyt
dużych wymagań.
Szczególnie dramatyczne konsekwencje przemocy można zauważyć u dzieci.
Przemoc powoduje ciężkie i nieodwracalne skutki, które mogą zostać zauważone
dopiero w dorosłym życiu. Dziecko często wstydzi się i dlatego milczy. Krzywdzone
nie mówi o swoim bólu, często nie ma komu powiedzieć. Należy podkreślić, iż dziecko,
które jest świadkiem przemocy między rodzicami jest jednocześnie jej ofiarą. Istnieje
wiele mechanizmów czy syndromów opisujących niekorzystny wpływ długofalowego
oddziaływania przemocy na jednostkę i ukazują jak niekorzystny wpływ mogą mieć
zachowania negatywne przyswojone podczas występowania przemocy na późniejszą
egzystencję jednostki w społeczeństwie.
Do niektórych z nich można zaliczyć:
1) zespół stresu pourazowego;
2) efekt urazu psychicznego;
3) wyuczona bezradność;
4) syndrom sztokholmski.
IV. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Świeszyno
Gmina Świeszyno położona jest w północno-zachodniej części województwa
zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim w bezpośrednim sąsiedztwie miasta
Koszalin. Zajmuje powierzchnię 13259 ha. Gmina obejmuje 10 sołectw (Świeszyno,
Dunowo, Giezkowo, Niekłonice, Niedalino, Zegrze Pomorskie, Konikowo, Mierzym,
Kurozwęcz i Strzekęcino). Jest gminą wiejską, liczy 6690 mieszkańców - zameldowanych
na pobyt stały (dane z ewidencji ludności na koniec 2014r.) W gminie występuje stały
wzrost liczby mieszkańców.
W Niekłonicach, Konikowie czy Chałupach bardzo prężnie rozwija się budownictwo
mieszkaniowe. W tych miejscowościach najwięcej przybywa nowych mieszkańców gminy,
ludność ta nie jest znana i często chce zachować swoją anonimowość. Są to środowiska
gdzie najtrudniej jest zdiagnozować problem przemocy w rodzinie.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2015-2020 jest kontynuacją działań podjętych w ramach Gminnego
Programu Wspierania Rodziny 2013-2015.
Program jest spójny z następującymi programami:
1) Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2006-2016;
2) Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
w Rodzinie na lata 2012-2017;
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3) Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020;
4) Strategią Rozwoju Gminy Świeszyno na lata 2014-2020.
Istotnym elementem Programu jest koordynacja działań podjętych przez gminę na
rzecz osób doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy. Podstawę programu
stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie z którym wszelkie działania na rzecz
przemocy w rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów z różnych
dziedzin, będących przedstawicielami instytucji i organizacji.
Z rozeznania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że coraz częściej
w czasie wywiadów środowiskowych pracownicy socjalni są informowani o zjawisku
przemocy. W czasie rozmów z klientami ustala się rozmiar zjawiska, przyczyny oraz
możliwości udzielenia wsparcia i pomocy. Współpraca z ofiarami przemocy wiąże się
z dyskrecją i wzajemnym zaufaniem. Nie wszystkie zjawiska przemocy wymagają
natychmiastowych rozwiązań na drodze prawnej. Niemniej jednak wszystkie sygnały są
sprawdzane i monitorowane.
Trudno ocenić skalę zjawiska przemocy w rodzinie, wydaje się, że najlepiej obrazują
ją statystyki, opracowane na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego zebrane
w ramach procedur „Niebieska Karta”. Dane te jednak nie oddają w pełni obrazu
przemocy w rodzinie na terenie gminy Świeszyno.
Tabela 1
Liczba wszczętych procedur Niebieskich Kart na terenie Gminy Świeszyno
w latach 2012-2014
INSTYTUCJE

2012

2013

2014

2

4
-

3
2

3

-

-

5

4

5

Policja
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Oświata
Razem
Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2
Osoby wszczynające procedurę „ Niebieska Karta”
OSOBY WSZCZYNAJĄCE
PROCEDURĘ NIEBIESKIEJ
KARTY
Kobiety

2012r.

2013r.

2014r.

4

4

4

Mężczyźni

-

-

1

Osoby małoletnia

1

-

-

Razem

5

4

5

Źródło: Opracowanie własne.
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Z analizy danych zawartych w tabeli 1 i 2 wynika, że w ostatnich 3 latach w ramach
procedury „Niebieska Karta„ założono i prowadzono 15 kart, z tego w 2012r. założono 5 kart,
w 2013r. - 4 karty a w 2014r. - 5. Najwięcej procedur wszczynanych jest przez policję (7)
i pracowników socjalnych (4).
Zespół Interdyscyplinarny nie odnotował wpływu żadnej ”Niebieskiej Karty” założonej przez
placówki służby zdrowia, a w ostatnich dwóch latach również przez oświatę. Nauczyciele,
lekarze czy pielęgniarki powinni na przemoc reagować jak najszybciej.
W marcu 2015 r. zakończył się ogólnopolski pilotaż programu kwestionariusza szacowania
ryzyka zagrożenia przemocą oraz algorytmów postępowania w wypadku zjawiska przemocy
dla pracowników oświaty i ochrony zdrowia.
Kolejnym etapem będzie opracowanie wniosków. W opracowaniu jest narzędzie
szacowania ryzyka czyli kwestionariusz, który zawiera sformułowane pytania oceny czynnika
ryzyka. Powyższy dokumenty byłyby pomocne w wypadku postępowania z osobami
zgłaszającymi przemoc w rodzinie w instytucjach oświatowych i ochrony zdrowia. Jeżeli
dokumenty zostaną opracowane, to będą wdrożone również w pracy naszego Zespołu. Takie
procedury opracowane ma już policja. Funkcjonariusze w czasie interwencji szacują zjawisko
wystąpienia przemocy wg. algorytmów. Umożliwia to im podjęcie decyzji, czy jest to przemoc
czy zwykły konflikt rodzinny.
Z wyżej przedstawionych danych (tabela 2) wynika, że kobiety zdecydowanie częściej niż
mężczyźni wszczynają procedurę „Niebieska Karta”. Na 15 zgłoszeń przemocy w rodzinie
zaledwie w 1 przypadku zgłaszającym był mężczyzna oraz w 1 przypadku osoba małoletnia.
Zaprezentowane dane dotyczące procedury „Niebieska Karta” nie oddają w pełni obrazu
przemocy w rodzinie na terenie Gminy Świeszyno. Zjawisko to mimo, że jest powszechne,
nie zawsze jest ujawniane, co znacznie utrudnia rozpoznanie i przeciwdziałanie. Jednak
w ostatnich latach zauważalna stała się tendencja wzrostu osób szukających pomocy
i wsparcia w sytuacjach przemocy domowej. Działania prowadzone na szczeblu lokalnym
i ogólnokrajowym powodują zmiany w świadomości społecznej. Zwiększa się również
gotowość samych pokrzywdzonych (ofiar) do ujawniania takich spraw wyspecjalizowany
instytucjom. Również dzięki wzrostowi profesjonalizmu służb zobowiązanych do
podejmowania interwencji i udzielania pomocy, wsparcie dla ofiar przemocy domowej staje
się coraz skuteczniejsze.
Dlatego koniecznym staje się w gminie Świeszyno kontynuowanie 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, ze szczególnym
uwzględnieniem krzywdzonych dzieci.
V. Zadania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1. W ramach procedury jednostka organizacyjna pomocy społecznej:
1) diagnozuje sytuacje i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie , że jest dotknięta
przemocą w rodzinie;
2) udziela kompleksowej informacji o możliwościach uzyskania pomocy:
- prawnej, psychologicznej, socjalnej i pedagogicznej;
- w instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc;
3) organizuje dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej
przemocą w rodzinie;
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4) udziela schronienia w zależności od potrzeb;
5) przeprowadza rozmowy oraz informuje o możliwościach podjęcia
w zajęciach korekcyjno-naprawczych dla osób stosujących przemoc.

terapii

i udziale

2. W ramach procedury policja:
1) udziela osobie dotkniętej przemocą w rodzinie niezbędnej pomocy medycznej w tym
pierwszej pomocy;
2) podejmuje czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia
z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania;

i mienia

włącznie

3) przeprowadza rozmowę z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy w szczególności
informując o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą
w rodzinie;
4) przeprowadza na miejscu zdarzenia w przypadkach nie cierpiących zwłoki czynności
procesowe w niezbędnym zakresie w granicach koniecznych zabezpieczenia śladów
i dowodów przestępstwa.
3. W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia:
1) udziela wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy;
2) udziela pomocy leczniczej w wypadku, gdy stan zdrowia osoby pokrzywdzonej tego
wymaga.
4. W ramach procedury przedstawiciel oświaty:
3) diagnozuje sytuacje i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie, w szczególności dzieci;
4) udziela kompleksowej informacji rodzicowi, prawnemu opiekunowi lub opiekunowi
faktycznemu na temat możliwości pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej
i pedagogicznej świadczonych dzieciom przez instytucje pomocy na rzecz osób dotkniętych
przemocą w rodzinie.
VI. Cele programu
1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie jest skierowany 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
(nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów, pracowników wymiaru
sprawiedliwości, pracowników służby zdrowia, księży).
2. Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a w
szczególności :
1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;
2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy;
3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Cele szczegółowe rozpisano w zadaniach:
Lp.

ZADANIE

DZIAŁANIE
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1.

Zbieranie i analiza
danych dotyczących
występowania aktów
przemocy w rodzinie

sporządzanie statystyk
określających wielkość zjawiska
przemocy w rodzinie i ich
aktualizacja
przeprowadzanie badań
ankietowych wśród
mieszkańców gminy

2.

Podejmowanie
działań
profilaktycznych
w zakresie
przeciwdziałania
przemocy
i podnoszenie
świadomości
społecznej

3.

Zmniejszenie skali
zjawiska przemocy

4.

Zapewnienie
możliwości
profesjonalnego
wsparcia dla ofiar
i sprawców
Podnoszenie
kompetencji członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego
oraz Grup Roboczych
a także osób
działających
w obszarze
przeciwdziałania
przemocy

- wspieranie różnych form
spędzania czasu wolnego
sprzyjających zachowaniom
nieagresywnym;
- prowadzenie zajęć
wychowawczych oraz zajęć
informacyjno-edukacyjnych;
- kursy i szkolenia, warsztaty
dla rodziców;
- dystrybucja ulotek i informacji
na temat przemocy i jej skutków
- praca socjalna;
- poradnictwo medyczne,
rodzinne, socjalne,
psychologiczne, pedagogiczne;
- realizacja procedury
Niebieskiej Karty;
- pomoc w udzieleniu
schronienia ofiarom przemocy;
- odseparowanie sprawcy
przemocy od ofiary przemocy;
- interwencja kryzysowa
- umożliwienie ofiarą i sprawcą
przemocy w rodzinie udziału
w zajęciach korekcyjnoedukacyjnych
- poradnictwo socjalne,
pedagogiczne, psychologiczne,
- procedura Niebieskiej Karty

5.

- szkolenia, warsztaty,

GOPS
Zespół Interdyscyplinarny
GKRPA
Policja
szkoły na terenie gminy
Świeszyno
inne jednostki działające
na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
placówki oświatowe,
GOPS,
świetlice terapeutyczne
znajdujące się na terenie
gminy,
Gminna Komisja RPA

placówki oświatowe,
pedagodzy i psycholodzy,
GOPS,
Policja,
Urząd Gminy,
Zakłady Opieki
Zdrowotnej,
Powiatowe Centrum
Pomocy
Rodzinie

placówki oświatowe,
GOPS,
Policja,
Zakłady Opieki
Zdrowotnej,
Zespół Interdyscyplinarny,
GOPS,
Policja
Urząd Gminy,
Straż Gminna,
Zakłady Opieki
Zdrowotnej,
Gminna Komisja RPA,
placówki oświatowe

2015-2020
każdego roku
w roku
2016,2018 i na
koniec
programu 2020

2015-2020

2015-2020

2015-2020

2015-2020

VII. Efekty realizacji Programu
Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała
ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega
ona sama siebie, sprawcę oraz innych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie
wymaga niezwłocznego podjęcia działań zawartych w niniejszym Programie.
Spodziewany efekty Programu, to stworzenie kompleksowej pomocy dla osób
dotkniętych przemocą, podniesienie jakości świadczonych usług, a w szczególności:
1) zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
oraz osób stosujących przemoc w rodzinie;
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2) zwiększenie wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) pogłębianie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym
problemem;
4) zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy domowej,
5) zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie.
Cele działań i przewidywane efekty realizacji odnoszą się do obszarów:
1) profilaktyka – promowanie wartości rodzinnych, rozwijanie umiejętności interpersonalnych;
2) edukacja– przekazywanie wiedzy na temat zjawiska przemocy, jego skutków, informowanie
o możliwych formach pomocy;
3) interwencja – przerwanie przemocy, ochrona ofiar, izolacja i oddziaływanie na sprawców;
4) wspieranie – przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i bezradności u ofiar przemocy,
uświadamianie praw i możliwości rozwiązania problemu poprzez pomoc psychologiczną,
prawna i socjalną.
VIII. Adresaci Programu
Adresatami programu są ofiary przemocy w rodzinie: dzieci, młodzież,
współmałżonkowie lub partnerzy w związkach nieformalnych, osoby starsze
i niepełnosprawne. Program kierowany jest również do sprawców przemocy w rodzinie,
świadków przemocy, przedstawicieli władz lokalnych, instytucji, organizacji pozarządowych
oraz służb pracujących na rzecz dziecka i rodziny. Program ma służyć całej społeczności
lokalnej.
IX. Realizatorzy Programu
Realizatorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie są:
1) Urząd Gminy Świeszyno;
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie;
3) Policja;
4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeszynie;
5) Zakłady Opieki Zdrowotnej;
6) Sąd;
7) organizacje pozarządowe;
8) placówki oświatowe.
X. Źródła finansowania Programu
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Świeszyno będą środki
własne budżetu gminny Świeszyno, dotacje celowe oraz inne środki pozabudżetowe
pozyskiwane z innych źródeł.
XI. Monitoring
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Wójt Gminy Świeszyno sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją systemu
i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych
w Programie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie do dnia 31 marca
każdego roku przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z jego realizacji.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Bogdan Dańczak
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