
RADA MIEJSKA
wKRAPKOWICACH

UCHWALA NR XI/143/2012
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie przyjecia gminnego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie na 2012r. stanowiacego
czesc skladowa strategii rozwiazywania problemów spolecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 200l r. Nr
142, poz. 1591, 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, z 2005r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz.1218, z2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. l 13, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr
149, poz.887, Nr 217, poz. 1281.) oraz art. 6 ust. 2 pkt l ustawy zdnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493, z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr
125, poz. 842 z 2011r. Nr 149, poz. 887.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co nastepuje:

§ l. Przyjmuje sie program przeciwdzialania przemocy w rodzinie dla Gminy Krapkowice na rok 2012
stanowiacy czesc skladowa strategii rozwiazywania problemów spolecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-
2015 -jako zalacznik Nr 1 niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwala podlega obwieszczeniu na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rady

~
Witold Rozalowski

Id: ABFA8F39-B213-4998-92E7-8BEF136E642B. Uchwalony Strona 1



Zalacznik do Uchwaly Nr XI/143/2012

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 15 lutego 2012 r.

Zalacznik1.pdf

Program przeciwdzilania przemocy 2012
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ZALACZNIK NR I
do Uchwaly nr XI/143/2012

Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 15 lutego 2012 r.

Gminny Program Przeciwdzialania

Przemocy w Rodzinie

do realizacji w 2012 roku stanowiacy czesc skladowa strategii
rozwiazywania problemów spolecznych w gminie Krapkowice na lata

2011-2015

I. Wprowadzenie
Przemoc domowa rodzi konsekwencje niezmiernie glebokie i szkodliwe, moze byc

skutkiem, jak i przyczyna dysfunkcji w rodzinie. Zjawisko przemocy nie jest jednoznaczne.

Wyrózniamy kilka rodzajów przemocy: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna,

zaniedbanie. Ofiarami przemocy sa na ogól kobiety i dzieci, rzadko mezczyzni. Ofiara jest

zazwyczaj slabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207§ 1 Kodeksu Karnego, przemoc

w rodzinie jest przestepstwem.

Podstawowym aktem prawnym, regulujacym zadania w zakresie przeciwdzialania

pomocy w rodzinie oraz zasady postepowania wobec osób dotknietych przemoca w rodzinie

jest ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U.180,

poz. 1493, z 2009 r. Nr 260, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, z 2011 r.

Nr 149, poz. 887.)

Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie to dokument, którego zadaniem

jest wprowadzenie w zycie dzialan majacych na celu udzielanie pomocy ofiarom przemocy

rodzinnej , a takze podejmowanie odpowiednich dzialan wobec sprawców przemocy oraz

zwrócenie uwagi spolecznosci lokalnej na zjawisko przemocy w rodzinie.

Program wyznacza glówne kierunki dzialania Zespolu Interdyscyplinarnego ds.

Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w celu skutecznego reagowania na to zjawisko

Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla Gminy Krapkowice wynika nie tylko

z przeslanek formalnych (ustawa o pomocy spolecznej oraz ustawa o przeciwdzialaniu

przemocy w rodzinie, które nakladaja na Gmine obowiazek opracowania i realizowania

Programu), ale równiez z odczuwalnych, negatywnych zjawisk spolecznych na terenie

Gminy.



Program skierowany jest do:

1) ofiar przemocy w rodzinie, w tym dzieci, wspólmalzonków lub partnerów ,osób

starszych , niepelnosprawnych

2) sprawców przemocy w rodzinie,

3) swiadków przemocy w rodzinie

II. Istota i zakres programu

1. Program bedzie realizowany w oparciu o nastepujace akty prawne:

1.Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialania

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z

2008 r. Nr 227, poz. 1 Z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, nr 120, poz.690505, z

2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz.857,).

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z

2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr

125, poz. 842 z 2011 r. Nr 149, poz. 887.)

3.Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,

poz. 1362, Dz. U. Nr 202 poz.1551, Dz. U. Nr 219, poz. 1706, Dz. U. Nr 221, poz. 1738 r.,

z 2010 r. Dz. U. 28 poz. 146, Dz. U. 40 poz. 229, Dz. U. 81 poz. 527, Dz. U. 125 poz.842, ,

nr 217 poz.1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887.)

Program jest skorelowany z nastepujacymi Programami

. Krajowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie

. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

· Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii

2. Informacje ogólne

Rodzina okresla cele i wartosci, do których daza dzieci, a takze wywiera istotny wplyw

na zachowanie sie jednostek zarówno wewnatrz jak i na zewnatrz rodziny. Rodzina jako

wspólnota rodziców, dzieci i krewnych, stanowi pierwsze i podstawowe miejsce

doswiadczenia wspólzycia z ludzmi.

W domu powinnismy sie czuc bezpiecznie. Dom ma byc miejscem, w którym jestesmy

kochani, chronieni, gdzie odzyskujemy sily po dniu pracy lub nauki. Jednak dla wielu ludzi

dom nie jest spokojna przystania, jest niebezpiecznym miejscem, gdzie regularnie doznaja

cierpien fizycznych i emocjonalnych, gdzie sa równiez wykorzystywani seksualnie.

Przemoc najczesciej kojarzy sie ludziom z biciem, popychaniem, kopaniem, zmuszaniem

czlowieka do upokarzajacych czynnosci, stosowaniem broni lub gwaltem. Przemoca jest

takze ponizanie czlowieka, oczernianie go przed innymi, wyzywanie i rzucanie obelg,
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obrazanie jego poczucia wlasnej wartosci, ograniczenie jego swobody w sposób

przekraczajacy normy moralne i obyczajowe.

III. Skala i diagnoza zjawiska przemocy w gminie Krapkowice

W 2010 r. w gminie Krapkowice policja przeprowadzila 45 interwencji w sytuacjach

przemocy w rodzinie podczas których stwierdzono, ze sprawcy przemocy byli pod wplywem

alkoholu. Sprawcy zostali pokierowani do gminnej komisji rozwiazywania problemów

alkoholowych celem pokierowania na leczenie odwykowe.

1. Przemoc w rodzinie dane (w skali powiatu) Komendy Powiatowej Policji w

Krapkowicach .

Jak wynika z danych liczbowych KPP, w 2011 roku ofiarami przemocy sa przede wszystkim

kobiety, w nastepnej kolejnosci dzieci. W porównaniu z rokiem 20 lO liczba ofiar przemocy

domowej (w skali powiatu) nieznacznie zmniejszyla sie.

2. Liczba zgloszonych interwencji w ramach procedury "Niebieskiej Karty"

(dane Osrodka Pomocy Spolecznej w Krapkowicach)

Z danych OPS Krapkowice wynika, ze liczba zgloszonych interwencji w ramach procedury

" Niebieskiej Karty" w 2011 roku zwiekszyla sie.

3. Liczba udzielonych konsultacji i porad w ciagu roku w Punkcie Konsultacyjno-
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2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok

Liczba ofiar 197 293 232 210

przemocy domowej

ogólem:

w tym: kobiet 163 141 154 135

w tym: mezczyzni 5 8 20 27

nieletni 29 144 58 48

Lata 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok

Liczba Interwencji 31 52 43 53



Terapeutycznym w zwiazku z przemoca domowa

Jak wynika z danych liczbowych Punktu Konsultacyj no-Terapeutycznego liczba porad w

2011 r. dla sprawców i ofiar przemocy domowej nieznacznie spadla, ale wynika to równiez z

faktu remontu punktu konsultacyjnego w miesiacu pazdzierniku i listopadzie 2011 r.

4. Innymi waznymi problemami Gminy Krapkowice zwiazanymi z przeciwdzialaniem

przemocy domowej sa:

brak bazy lokalowej i mieszkan chronionych,

brak mozliwosci izolowania sprawców przemocy,

dlugi okres rozstrzygania spraw w sadach,

niska swiadomosc spoleczna,

funkcjonowanie stereotypów na temat przemocy.

Znowelizowana ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie rozszerza krag osób

zajmujacych sie problematyka przemocy oprócz OPS i policji o przedstawicieli oswiaty,

sluzby zdrowia oraz przedstawicieli organizacji pozarzadowych. Ponadto naklada na

pracowników socjalnych dodatkowe zadania do wykonania poza godzinami pracy.

IV. Zasady dzialania Programu

Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w zakresie udzielania pomocy

osobom dotknietym przemoca, oddzialywania na osoby stosujace przemoc oraz podnoszenia

swiadomosci spolecznej na temat, przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, oparty jest na

zasadach:

· wzajemnej wspólpracy i wspóldzialania organów administracji publicznej, organizacji

pozarzadowych, srodowisk i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiazanych do

inicjowania i realizacji zadan zwiazanych posrednio lub bezposrednio

z przeciwdzialaniem wystepowania przemocy i jej negatywnych nastepstwom.

· jawnosc dzialan organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujacych zadania

publiczne w zakresie przeciwdzialania przemocy z poszanowaniem godnosci osoby.
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Lata 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok

Liczba konsultacji ofiar 56 70 75 45

przemocy domowej

Liczba konsultacji 80 80 87 55

sprawców przemocy

domowej



· szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich praw do wychowania sie w rodzinie,

poprzez udzielanie rodzinie szczególnego wsparcia w dazeniu do poprawy jej

funkcjonowania.

V. Cele Programu
Celem Programu jest:

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;

2) zwiekszenie skutecznosci ochrony ofiar przemocy w rodzinie

i zwiekszenie dostepnosci pomocy;

3) zwiekszenie skutecznosci dzialan interwencyjnych i korekcyjnych

wobec osób stosujacych przemoc w rodzinie.

VI. Harmonogram realizacji Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w
Rodzinie w Krapkowicach do realizacji w 2012 roku.

1. Zapobieganie wystepowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie
swiadomosci i wrazliwosci mieszkanców Gminy wobec przemocy w rodzinie
poprzez:

Adresaci: dzieci, mlodziez, dorosli, rodziny, spolecznosc lokalna

2. Zmniejszenie negatywnych nastepstw dla ofiar
przemocy w rodzinie.

swiadków wystepowania

Adresaci: osoby dotkniete przemoca, w szczególnosci ofiary i swiadkowie

Lp. I Zadanie Dzialanie Realizator lub
koordynator

- OPS,
- sluzba zdrowia,
- . .unkt konsultacyjny,

1. I Udzielaniepomocy i
wsparciaosobom
dotknietychprzemoca i

l.

5

Lp. Zadanie Dzialanie Realizator lub
koordynator

l. Edukacja dzieci i - prowadzenie zajec - placówki oswiatowe,
mlodziezy w zakresie wychowawczych, - swietlice srodowiskowe

psychologii konfliktów, - wspieranie róznych form
sposobów radzenia sobie spedzania czasu wolnego

ze stresem, sprzyjajacych zachowaniom
nie agresywnym

2. Wspieranie rozwoju nie - promowanie mediacji, w - OPS
agresywnychsposobów tym mediacjirodzinnych - punkt konsultacyjny. .

- zajeciawychowawcze - szkolyrOZWIazywama
konfliktówspolecznychi dotyczacenie agresywnego - Policja

rodzinnych rozwiazywania konfliktów



3. Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.

Adresaci:sprawcyprzemocy
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pozostajacym w rodzinie, pedagogiczne, -policja,
w dotychczasowym rodzinne, prawne l - sady, prokuratura,
miejscu zamieszkania lub socjalne, -pedagog szkolny
pobytu 2. praca socjalna,

3. interwencja
kryzysowa,

4. realizacja systemu
"Niebieskiej Karty"

2. Ochrona przed dalszym l. odseparowanie - policja, sady,
krzywdzeniem przez sprawcy od ofiary, prokuratura
sprawce 2. zakaz kontaktowania

sie z osoba
pokrzywdzona

3. Udzielenie wsparcia l. udzielanie -Urzad Gminy,
osobom dotknietym bezpiecznego - OPS,
przemoca i zmuszonym schronienia osobom - organizacje
do opuszczenia doroslym lub pozarzadowe,
dotychczasowego rodzinom dotknietym -policja, sady, prokuratura
miejsca zamieszkania, przemoca,
pobytu lub rodziny 2. udzielanie

bezpiecznego
schronienia
dzieciom-ofiarom

przemocy,
3. pomoc socjalna

osobom dotknietym
przemoca

4. Dzialania realizowane w Wszystkie zadania z -Gminna Komisja
ramach Gminnego katalogu zadan Rozwiazywania
Programu Profilaktyki i wymienionych w Problemów
Rozwiazywania GPPiRPA, które wiaza Alkoholowych
Problemów sie z przeciwdzialaniem
Alkoholowych przemocy u osób

uzaleznionych lub wspól-
uzaleznionych

Lp. Zadanie Dzialanie Realizator lub

koordynator
l. Dzialaniaedukacyjne 1. poradnictwo - punkt konsultacyjny,

psychologiczne,
-wydzial oswiatypedagogiczne,

prawne - sluzba zdrowia

- Gminna komisja



. .
rOZWIazywama

problemów

alkoholowych

VII. Przewidywane efekty realizacji programu.

1. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.

2. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

3. Zmiana postaw spolecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotknietym przemoca.

5. Zwiekszenie zaangazowania spolecznosci w sprawy przeciwdzialania przemocy.

6. Zbudowanie systemu dzialan w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotknietym

przemoca.

7. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy.

8. Zmniejszenie skali wystepujacych w rodzinach dysfunkcji wynikajacych z przemocy.

VIII. Praca zespolu interdyscyplinarnego

Zespól interdyscyplinarny swoje dzialania skieruje przede wszystkim w stosunku do

dzieci, osób starszych i niepelnosprawnych, a takze do rodzin patologicznych dotknietych

uzaleznieniem oraz w sytuacjach powtarzalnosci zjawiska przemocy.

l. W sklad zespolu wchodza przedstawiciele:

. Jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej,

. Gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych,

. Policji,

. Oswiaty,

. Ochrony zdrowia,

. Organizacji pozarzadowych.

2. Zasady pracy Zespolu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie

Zespól sklada sie z grupy osób wspólpracujacych ze soba w sposób skoordynowany,

zapewniajacy skuteczne reagowanie na otrzymane informacje o przemocy w rodzinie.

Czlonkowie zespolu skupiaja specjalistów z róznych dziedzin. Jego dzialania koncentruja sie

na badaniu problemu krzywdzenia rodziny, na strategii postepowania z danym przypadkiem,

na zagadnieniach dotyczacych terapii ofiar, ich rodzin i sprawców. Przyjmuje sie, ze najlepsza

odpowiedzia na wyzwanie, jakim jest interwencja w przemocy domowej oraz pomoc ofiarom
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przemocy jest praca zespolu interdyscyplinarnego. Stosowany w takim zespole sposób

podejscia czesto wykracza poza wspólne badanie przypadku i koordynacje dzialan

poszczególnych instytucji, obejmujac równiez zespolowe podejmowanie decyzji. Tego

rodzaju dzialania wymagaja pelnego uczestnictwa i wspólpracy czlonków zespolu, którzy

wnosza w jego prace swoja wiedze, umiejetnosci oraz zdolnosci.

Do zadan zespolu nalezy:

1) Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub

srodowiska znajdujacych sie w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postepowania,

który bedzie mial na celu przywrócenie integralnosci rodziny, badz srodowiska oraz

mozliwosci realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie dzialan w tym celu przewidzianych

przepisami prawa.

2) Udzielanie pomocy, a w zaleznosci od potrzeb: poradnictwa socjalnego, prawnego,

psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i srodowisku, które maja

trudnosci lub wykazuja potrzebe wsparcia w rozwiazywaniu swoich problemów.

3) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie

procedur majacych na celu jej powstrzymanie.

4) Udzielanie pomocy dzieciom doswiadczajacym i bedacych swiadkami przemocy

w rodzinie.

5) Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 13 wrzesnia 2011 r. ( Dz. U. 209) w

sprawie procedury "Niebieskiej Karty" wszystkie zgloszenia w ramach procedury zostaly

skierowane do OPS , do Przewodniczacego Zespolu Interdyscyplinarnego, który powoluje

grupy robocze pracujace z rodzina.

2. W ramach zespolu interdyscyplinarnego realizowane moga byc takze:

a) Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych

m. in. z zakresu przemocy domowej, problemów uzaleznien, trudnosci wychowawczych,

b) Inicjowanie badan, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i

srodowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierajacych prace Zespolu

interpersonalnego w danym obszarze

IX .Postanowienia koncowe

1. Realizacje zadan wynikajacych z programu koordynuje Kierownik Osrodka Pomocy

Spolecznej w Krapkowicach.
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2. Finansowania zadan Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie ujete

jest w preliminarzu wydatków zwiazanych z realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

4. Realizacja programu jest dzialaniem dlugofalowym, wymagajacym stalego monitorowania

i zaangazowania wszystkich realizatorów, ma takze wieloletnia perspektywe i powinna

przyczynic sie do poprawy stanu bezpieczenstwa zycia codziennego.

Przewodniczacy

~ MiejSkieJ
~-

gr WU()/d Rozalow.<;ki
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