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WPROWADZENIE
Problem przemocy, w tym przemocy w rodzinie nie moze bye
marginalizowany i przemilczany. Zlozonose zjawiska i jego skutkow dla osoby,
rodziny, jak i spolecznosci lokalnej wymaga szerokiego i komplementamego
podejscia do zadail zwi~zanych z przeciwdzialaniem przemocy oraz
uwzgl~dnienia tych kwestii w polityce spolecznej gminy.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.
U. Nr 180 poz. 1493 z poin. zm.) jest dokumentem, dzi~ki ktoremu dzialaniom
z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie nadano ramy prawne
podnosz~c tym samym rang~ zadail realizowanych przez instytucje rz~dowe,
samorz~dowe i pozarz~dowe.
Zgodnie z zapisami wyzej wymienionej ustawy (art. 6 ust. 2) do zadail wlasnych
gminy nale.zy m. in. opracowywanie i realizacja systemu przeciwdzialania
przemocy oraz program ochrony ofiar przemocy.
Niniejszy dokument zawiera informacje 0 aktach prawnych dotycz~cych dzialan
na rzecz ochrony osob dotkni~tych przemoc~ charakterystyk~ zjawiska
przemocy w uj~ciu teoretycznym, zarys problemu przemocy domowej
w wojewodztwie podkarpackim oraz diagnoz~ problemu przemocy na terenie
Gminy Lancut.
W dokumencie sformulowano kierunki dzialan, cele strategiczne oraz sposoby
ich realizacji.
Niniejszy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy wpisuje si~ w cele zawarte z Strategii Integracji
i Rozwi'lZYwania problemow Spolecznych Gminy Lancut na lata 2007-2013,
przyj~tej uchwal~Nr IV/23/071 Rady Gminy Lancut z dnia 31 stycznia 2007, tj.
cel 3.2, ktory brzmi: Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki
i rozwi~zywania problemow uzaleznien ,,Przeciwdzialania przemocy domowej".
Opracowuj~c

Program oparto si~ m.in. na ankiecie nt. skali zjawiska
przemocy w rodzinie zestawienie zbiorcze z analiz~ porownawcz~ 2009 r.,
w Podkarpackim Urz~dzie Wojewodzkim w Rzeszowie -Wydzial Polityki
Spolecznej.
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1. ZJAWISKO PRZEMOCY - PODSTAWOWE INFORMACJE

"..

1.1 Definicja przemocy
Przemoc w rodzinie, zwana tez przemocft domowft, to jednorazowe lub
powtarzajftce si~ umyslne dzialanie na szkod~ bliskiego lub zaniechanie dzialan
koniecznych do ochrony zdrowia i Zycia os6b najblizszych. Dzialania te
naruszajft prawa i dobra osobiste czlonka rodziny (osoby najblizszej, a takze
innych os6b zamieszkujftcych wsp6lnie lub wsp6lnie gospodarujftcych).
Przemoc w rodzinie:
• jest zjawiskiem wynikajftcym z dzialania czlowieka
dzialanie lub
zaniechanie dzialan jest dokonywane przez jednego czlonka rodziny
przeciwko pozostalym
• jest intencjonalna - zmierza do osiqgni~cia jakiegos celu
• wykorzystuje przewag~ sil, uniemozliwiajftc samoobron~ i opiera si~ na
wladzy i kontroli
• narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego czlonka rodziny
• powoduje szkody i cierpienie u os6b, ktorych dotyka.

Zachowania przemocowe wyst~pujft we wszystkich srodowiskach i rodzinach
niezaleznie od statusu materialnego, pozycji spolecznej i miejsca zamieszkania.
Sprawc~ moze bye zar6wno m~zczyzna, jak i kobieta.
1.2 Fazy przemocy
Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie cz~sciej
jest procesem 0 dlugiej nawet kilkunastoletniej historii. Ma tendencj~ do
powtarzania si~ wedlug pewnej prawidlowosci zwanej cyklem przemocy. Cykl
ten sklada si~ zwykle z trzech nast~pujftcych po sobie faz:
• Faza narastaj~cego napi~cia - jest to poczfttek cyklu, kt6ry
charakteryzuje si~ wzrostem napl~CIa i nat~zeniem sytuacji
konfliktowych. Dochodzi do rozmaitych incydent6w takich jak np.
przejawy zazdrosci, gniewu, kontrolowanie czlonka rodziny, uzywanie
obrazliwych s16w. Sprawca jest stale poirytowany i prowokuje k16tnie.
Osoba, wobec kt6rej kierowana jest zlose partnera stara si~ lagodzie
konflikty zaspokajajftc zftdania partnera i robie wszystko by poprawie mu
nastr6j. Przyczyny narastajftcego napi~cia mogft tkwie poza rodzinft.
• Faza ostrej przemocy - nast~puje wybuch gniewu i wyladowanie agresji.
Ta faza trwa stosunkowo kr6tko, ale moze zakonczye si~ dramatycznie:
pobiciem, uszkodzeniem ciala, a nawet smiercift zaatakowanej osoby. Na
tym etapie pojawia si~ u osoby doznajftcej przemocy przerazenie,
bezradnose, poczucie wstydu, ale takze zlose, kt6ra powoduje, ze
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najcz~sciej

w fazie ostrej przemocy osoby, ktore jej
wezwac pomoc, zlozyc skarg~.

doznaj~ decyduj~ si~

• Faza miodowego miesi~ca jest to faza skruchy i okazywania zalu przez
sprawc~, ktory chce zalagodzic sytuacj~. Na tym etapie pojawia si~ szansa
skorzystania przez sprawc~ z terapii, ktora umozliwi zatrzymanie
zachowan przemocowych. lednak bez trwalej specjalistycznej pomocy
faza miodowego miesi~ca konczy si~ nawrotem przemocy.

Przedstawione cykle mog~ trwac wiele lat. Przemoc przybiera na sile,
zachowanie sprawcy oraz skutki jego negatywnego dzialania s~ coraz bardziej
dotkliwe. Trzecia faza "miodowego miesi~ca" jest coraz krotsza, staj~c si~
z czasem przerw~ kilkudniow~.
1.3 Rodzaje przemocy w rodzinie
Przemoc w rodziniemoze przybierac rozne formy
pomocy roznych instrumentow:
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dokonywac

Sl~

przy

• przemoc fizyczna - s~ to wszelkie dzialania polegaj~ce na uZyciu sily
i prowadz~ce do naruszenia nietykalnosci cielesnej tj. urazow, zranien,
struczen, zlamail czy zasinien (np. popychanie, odpychanie, uderzanie,
duszenie, kopanie, zamykanie w domu lub niewpuszczanie do domu,
nieostrome, pirackie prowadzenie samochodu, gwalt)
• przemoc psychiczna
to umyslne dzialania wykorzystuj~ce nie sil~
fizyczn~ lecz mechanizmy psychologiczne, powoduj~ce zachwianie
pozytywnego obrazu wlasnej osoby u ofiary, obnizenie u niej poczucia
si~
stanow
l~kowych
wlasnej
wartosci,
pojawienie
i nerwicowych (np. ignorowanie uczuc, obrazanie, wysmiewanie
z wartosci, ktore ceni osoba doznaj~ca przemocy, ci~le krytykowanie,
upokarzanie i ponizanie, manipulowanie)
• przemoc seksualna - polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiar~
zachowan w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy (przejawy:
np. niechciany dotyk, zawstydzaj~ce komentarze, ignorowanie potrzeb
seksualnych, odmawianie seksu jako kara, zmuszanie do wspolzycia po
akcie przemocy, gwalt, krytykowanie zachowan seksualnych, sadystyczne
akty seksualne)
• przemoc ekonomiczna
to dzialania prowadz~ce do calkowitego
finansowego uzalemienia ofiary od sprawcy (np. uniemozliwianie
podj~cia
lub utrzymania pracy, zabieranie oszcz~dnosci, nie
informowanie 0 dochodach, wydzielanie srodkow tylko na te cele, ktore
5

sprawca uznaje za sruszne, pozostawianie samego partnera z problemami
finansowymi i potrzebami rodziny).
Zachowania przemocowe moma podzielie ze wzgl~du na ich przebieg:
.. Przemoc chlodna. - wyrafinowana: sprawca duz'l uwag~ zwraca na brak
widocznych slad6w, objaw6w, czy swiadk6w. Cz~sto ten rodzaj
przemocy jest okreslony jako przemoc "w bialych r~kawiczkach". Z racji
braku dowod6w ofierze trudno wykazac, ze doznaje krzywdy, policja
i inne sruzby interweniuj'l rzadko. Z tego rodzaju przemoc'l najcz~sciej
mamy do czynienia w srodowiskach 0 tzw. wysokim statusie spolecznym.
Sprawc'l moze bye osoba spostrzegana w srodowisku jako czlowiek
prawy i dbaj'lcy 0 rodzin~.
.. Przemoc gorilca - charakteryzuje si~ niekontrolowanymi wybuchami
agresji, wscieklosci, chamstwem oraz brutalnosci'l. Sprawca nie przebiera
w srodkach okazuj'lc swoj'l zlosc i wyzszosc. Objawy przemocy S'l
jaskrawe i widoczne dla otoczenia. W takich przypadkach cz~sciej reaguje
srodowisko np. s'lsiedzkie, maj'l miejsce interwencje policji. Ten rodzaj
przemocy jest charakterystyczny raczej dla srodowisk 0 nizszym statusie
spolecznym.

,..
\

1.4 Skutki przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie, jest doswiadczeniem traumatycznym, kt6rego
skutkiem S'l zar6wno bezposrednie szkody na zdrowiu psychicznym
i fizycznym, jak i powame, dlugotrwale problemy ujawniaj'lce si~ w zyciu
doroslym.

Konsekwencje doswiadczania przemocy przez osoby dorosle
U os6b poddawanych dlugotrwalej przemocy wyst~puj'l powa.zne
problemy fizyczne i emocjonalne. Do najcz~stszych objaw6w b~d'lcych
skutkami przemocy nalez'l: powazne obrazenia ciala, wzrost cz~stosci zapadania
na choroby somatyczne zwi'lzane ze stresem, przygn~bienie, smutek,
oboj~tnose, popadanie w depresj~, niepok6j, niekontrolowane wybuchy placzu,
smiechu czy agresji, zmiennosc nastroj6w, decyzji, niepewnosc, stany l~kowe
(w tym l~k przed bliskosciV, nieufnosc, poczucie zagrozenia, niska samoocena,
klopoty z zasypianiem, koszmary nocne, trudnosci z koncentracjq, zwi~kszone
spozycie srodk6w psychoaktywnych, zaprzeczanie, obwinianie si~, bezradnose,
adaptacja do przemocy.
Ofiary cz~sto zachowuj'l si~ niezrozumiale, niejednokrotnie zmieniaj'l
zdanie i wycofuj'l zawiadomienie 0 przest~pstwie, broni'l sprawcy. Zachowania
te przez psychologi~ tlumaczone S'l wyst~powaniem syndromu wyuczoneJ
bezradnosci, zjawiska "prania m6zgu" czy stresu pourazowego.
6

Wycofanie si~ z aktywnosci sruzl:lcej zmianie sytuacji i wyjsciu z przemocy
moze wynikae z przekonania 0 bezskutecznosci dzialan, powstalego na gruncie
wczesniejszych doswiadczen. Biemose i rezygnacja bywajl:l tez wynikiem
technik manipulacyjnych, jakim ofiara jest poddawana przez sprawc~, kt6ry
utrwala w niej niskl:l samoocen~ i wzbudza poczucie winy.
Konsekwencje doswiadczania przemocy przez dzieci
Na szczeg61nie powame konsekwencje zachowan przemocowych
narazone Sl:l dzieci. Cz~sto Sl:l one bezposrednimi ofiarami lub/i swiadkami
przemocy w rodzinie. Obok obrazen cielesnych przemoc domowa powoduje, ze
dziecko Zyje w poczuciu cil:lglego strachu i zagrozenia, pozbawione milosci,
zaufania i bezpieczenstwa. Niezaspokojenie tych podstawowych potrzeb
negatywnie wplywa na rozw6j dziecka i jest przyczynl:l wielu chor6b
psychosomatycznych.
Dzieci b~dl:lce ofiarami wykorzystywania seksualnego wykazujl:l wysoki poziom
depresji, czujl:l si~ osamotnione, miewajl:l mysli samob6jcze, zaburzenia snu,
mogl:l bye nadpobudliwe, agresywne. Cechuje je obnizona samoocena i poczucie
bezwartosciowosci.
Maltretowanie psychiczne dziecka wplywa destrukcyjnie na ksztaltowanie
si~ jego osobowosci. Moze prowadzie do nieprzystosowania interpersonalnego
(brak poczucia bezpieczenstwa, niski poziom kompetencji spolecznych,
trudnosci w kontaktach z r6wiesnikami), deficyt6w intelektualnych (w zakresie
mozliwosci poznawczYch, rozwil:lzywaniu konflikt6w i kreatywnosci),
problem6w afektywno - behawioralnych (agresja, samoponizanie, l~k, wstyd
i poczucie winy, wrogose i gniew, pesymizm i negatywizm). Skutki przemocy
pojawiajl:lce si~ podczas trwania zachowan przemocowych SI:l zaledwie
poczl:ltkiem destrukcyjnego wplywu przemocy domowej, jej konsekwencje
mogl:l wplywae na funkcjonowanie czlowieka przez cale jego Zycie.
Odroczone skutki przemocy objawiajl:l si~ w postaci r6znych form
niedostosowania spolecznego. Mogl:l do nich nalezee trudnosci w nauce,
wagarowanie, ucieczki z domu, udzial w nieformalnych mlodziezowych
grupach przest~pczych, wysoki poziom agresji, naduzywanie alkoholu, branie
narkotyk6w. Zachowania te to tylko niekt6re ze sposob6w ucieczki od problemu
przemocy w rodzinie.
Doswiadczanie przemocy w dziecinstwie (zwlaszcza seksualnej) powoduje
problemy z nawil:lzaniem i utrzymaniem satysfakcjonujl:lcych relacji z innymi
osobami takZe w wieku doroslym. Ponadto, zachowania przemocowe nierzadko
sl:l dziedziczone i pokoleniowo powielane. Mlodzi chlopcy wychowujl:lcy si~
w rodzinach, gdzie m~zczyzna zn~ca si~ nad kobietl:l, uczl:l si~ agresji wobec
kobiet, dziewczynki zas postrzegajl:l bicie, maltretowanie i wykorzystywanie
jako elementy wpisane w rol~ kobiety. Doswiadczanie przemocy
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2. DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE i ZASOBY
INSTYTUCJONALNE SRODOWISKA LOKLANEGO
2.1 Przemoc domowa w Polsce i w W ojew6dztwie Podkarpackim
Badanie skali zjawiska przernocy dornowej (a zwlaszcza jego ilosciowa
charakterystyka) jest bardzo trudne i pewnie nigdy nie uda si~ poznac
prawdziwej liczby rodzin i os6b zyj~cych w sytuacji przernocy.
Trudnosc w zdiagnozowaniu [aktycznego rozrniaru problernu, zar6wno na
poziornie og6lnopolskirn jak i lokalnym, wynika z [aktu, ze akty przemocy, do
ktorych dochodzi w rodzinie cz~sto nie s~ ujawniane. Sytuacja taka wynika w
duzej mierze z rnechanizrnow psychologicznych kieruj~cych zachowaniami
ofiar, ktore zostaly opisane w poprzednim punkcie tego dokurnentu.
Podejrnuj~c pr6b~ oszacowania skali zjawiska przemocy domowej moma
przytoczyc dane pochodz~ce ze statystyk Komendy G16wnej Policji.
Ponizej przedstawiono liczb~ ofiar przemocy domowej obj~tych procedur~
"Niebieskiej Karty" w calym kraju. W zestawieniu danych za okres od 2005 do
2008 roku uwzgl~dniono podzial ze wzgl~du na plec i wiek os6b
doswiadczaj~cych przemocy.
2005
ofiar 156.788

Liczba
przemocy
domowej
ogolem
w
tym: 91.374
kobiety
tyrn: 10.387
w

2006
157.854

2007
130.68

2008
139.747

91.032

. 76.162

81.985

10.313

8.556

10.664

38.233

31.001

31.699

18.276

14.963

15.399

i

i

rn~zcZYZni

dzieci do lat 37.227
13
I nieletni od 13 17.800
do 18 lat
1. W

i

!

I

I

wojewodztwie

podkarpackim skala przemocy w rodzinie oraz
cz~stotliwosc wyst~powania tego zjawiska w rodzinach dane za 2009 r.
przedstawia si~ nast~puj~co :
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1.1. Skala przemocy w rodzinie - porownywanie skali problemu na przestrzeni
lat 2005-2009.
1.1.a) liczba rodzin, w ktorych wyst~puje zjawisko przemocy domowej .
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I
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2.2 Przemoc domowa na terenie Gminy Lancut

,....

Oszacowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie jest trudne, a to ze
wzgl~du na fakt, ze nie wszystkie rodziny, uwiklane w przemoc zglaszaj'l.
problem odpowiednim sluzbom. Nierzadko zdarza si~ tez sytuacja, w ktorej
ofiara zglasza swoj'l. krzywd~, a nast~pnie z l~ku czy tez z powodu przejscia
przemocy w faz~ miodowego miesiqca wycofuje si~ z post~powania przeciwko
sprawcy. Analizuj'l.c podawane ponizej dane dotycz'l.ce przemocy w Gminy
Lancut nalezy brae pod uwag~, ze S'l. to jedynie wartosci orientacyjne i nie
odzwierciedlaj'l. prawdziwej liczby rodzin i osob dotkni~tych przemoc'l. na
terenie Gminy.
Dla potrzeb opracowania tego dokumentu zebrano dane z instytucji
dzialaj'l.cych na terenie Gminy Lancut, ktore mog'l. stykae si~ z problemem
przemocy. Wyst'lPiono 0 udzielenie informacji do przedszkoli, szkol,
gimnazjow, S'l.du Rejonowego, Komendy Powiatowej Policji, Osrodka
Interwencji Kryzysowej.
Informacje z Komendy Powiatowej Policji w Lancucie dotycz'l.ce
problematyki przemocy domowej wsrod mieszkaiicow Gminy Lancut oraz
przest~pczosci nieletnich przedstawia ponizsza tabela:

Liczba
interwencj i
policyjnych
sytuacji
przemocy domowej
Liczba
przypadk6w,
w
kt6rych
zastosowano
procedur~ Niebieskiej Karty
. Liczba
ofiar
przemocy
domowej
Liczba sprawc6w przemocy
• domowej
i Liczba sprawc6w przemocy
pod
I domowej
b~d'lcych
wplywem alkoholu

2009 rok
261

2010 rok
188

47

34

78

56

I
47
47

i

34
34

10

Zgodnie z informacjc:t sporzc:tdzonc:t przez Sc:td Rejonowy w Lancucie
Zespol Kuratorskiej Sluzby S~dowej na terenie Gminy Lancut z powodu
wyst~powania przemocy w rodzinie w 2010 roku obj~tych bylo nadzorem
kuratora 7 rodzin. Liczba sprawc6w przemocy obj~tych nadzorem kuratora
wynosi 13.
Liczba os6b maloletnich w rodzinach obj~tych nadzorem kuratora z powodu
wyst~powania przemocy wynosi 15.
Z danych uzyskanych zOsrodka Interwencji Kryzysowej dzialaj~cego przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lancucie wynika, iz w roku 2010
r. 4 osoby z terenu Gminy Laricut zostaly obj~te wsparciem w ramach
dzialalnosci tego osrodka.
Powyzsze informacje swiadcZ<:t 0 tym, ze skala zjawiska jest trudna do
zidentyfikowania. Zwraca si~ uwag~ na fakt, ze akty przemocy odbywajc:t si~
zazwyczaJ w domach, a dzieci i mlodziez niech~tnie ujawniajc:t tego rodzaju
problemy.
Przedszkola
Dane dotyczc:tce wyst~powania problemu przemocy w rodzinie uzyskane z
przedszkoli Gminy Lancut wskazuj<:t, iz wychowawcy nie obserwujc:t u dzieci
oznak doznawania przemocy.
To, ze wychowawcy u dzieci nie zauwa.zajc:t oznak przemocy nie swiadczy 0
tym, ze problem nie wyst~puje.
Zespoly Szk61
Dane dotyczc:tce przemocy pochodzc:tce z Gimnazj6w i Zespol6w Szk61 zostaly
podsumowane w ponizszych tabelach:
Rodzaj przemocy

i

Szacunkowa liczba Liczba
wychowank6w,
u rodzin
kt6rych
zaobserwowano
doznawania
oznaki
przemocy

Fizyczna
. Psychiczna
0
Seksualna
10
Zaniedbywanie 132
is

i

4
0
0

23

Szacunkowa
liczba Liczba
wychowank6w,
u rodzin
kt6rych
przypuszcza
ze
mogll
Sl~,
doswiadczac przemocy

9

5

.4

4

0
115

0
13

I
I

-.

11

Zesp61 Szk61 im. Tadeusza Kosciuszki, Wysoka 49
Rodzaj przemocy

I

Szacunkowa liczba Liczba
wychowank6w,
u rodzin
kt6rych
zaobserwowano
oznaki
doznawania
przemocy

Fizyczna
Psychiczna
10
Seksualna
Zaniedbywanie 5

0
10
0
5

Szacunkowa
liczba Liczba
wychowank6w,
u rodzin
kt6rych przypuszcza
ze
silt,
mog<+.
doswiadczac przemocy

2

130
J0
1
10

I

2
30

I
i

J0

i
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Jak widac wobec powyzszych zestawien problem przemocy wobec
wychowank6w ucz'lcych si~ w szkolach na terenie Gminy Lancut jest obecny,
dotyczy to zwlaszcza przemocy psychicznej oraz zaniedbywania.
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Laiicucie dysponuje danymi
dotycz'icymi udzielania pomocy z powodu wyst~powania przemocy w rodzinie.
Ze sprawozdania rocznego z udzielonych swiadczeii pomocy spolecznej:
pieni~Znych, w naturze i w uslugach wynika, iz w 2010 roku udzielono z tego
tyturu pomocy jednej rodzinie licz'lcej 50s6b.
Procedura Niebieskiej Karty funkcjonowala w pomocy spolecznej do 30
kwietnia 2004 roku na zasadzie dobrowolnosci. Natomiast w ustawie 0 pomocy
spolecznej z 12 marca 2004 roku stosowanie Niebieskiej Karty zostalo wpisane
jako obowi'lzek dla pracownik6w socjalnych. Kwestionariusz "Pomoc
Spoleczna ... Niebieska Karta" jest zal'lcznikiem do rodzinnego wywiadu
srodowiskowego. W Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Lancucie w
2010 roku nie bylo rodzin obj~tych procedur'lNiebieskiej Karty.
2.3. Diagnoza zasob6w instytucjonalnych (mapa pomocy)
Instytucjami pierwszego kontaktu udzielaj'lcymi
doswiadczaj'lcym przemocy na terenie Gminy Laiicut S'i:.

pomocy

osobom

• Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Lancucie
Dzialalnosc Osrodka rna na celu umozliwienie osobom i rodzinom
przezwyci~zenie trudnych sytuacji zyciowych, kt6rych same nie s'l w stanie
pokonac. Pomoc udzielana jest mi~dzy innymi w przypadku wyst~powanie
przemocy w rodzinie i obejmuje przede wszystkim:
- przeprowadzenie wywiadu srodowiskowego wraz z zal'lczon'l procedur'l
"Niebieskie Karty", umozliwiaj'lc'l zidentyfikowanie przemocy w rodzinie
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- przygotowanie kompleksowego planu pomocy i monitorowanie podj~tych
dzialail
- pomoc w zalatwieniu spraw urz~dowych i bytowych
- udzielenie informacji 0 przysluguj'tcych prawach i mozliwosciach uzyskania
pomocy
- wspolpraca i wymiana informacji z innymi instytucjami i sruzbami
- kierowanie do specjalistycznych instytucji pomagaj'tcych ofiarom przemocy
oraz pomoc ofiarom w uzyskaniu bezpiecznego schronienia
- udzielenie w uzasadnionych przypadkach, pomocy finansowej, rzeczowej.
• Gminna Komisja Rozwh:!zywania Problemow Alkoholowych
W przypadku stwierdzenia przez Komisj~ sytuacji, w ktorej osoba
naduZywaj'tca alkoholu dopuszcza si~ przemocy w rodzinie do jej zadail
naleZy w szczegolnosci:
- rozpoznanie sytuacji w rodzinie w drodze przeprowadzanie wywiadu
srodowiskowego wraz z zal'tczon'tprocedur't "Niebieskiej Karty"
- wezwanie osoby naduzywaj'tcej alkoholu i stosuj'tcej przemoc na rozmow~
ostrzegawcz(l, informuj'tc't 0 prawnych konsekwencjach stosowania
przemocy wobec bliskich
- informowanie rodzin uwiklanych w przemoc 0 mozliwosciach uzyskania
pomocy
- wnioskowanie do s'tdu 0 zastosowanie wobec osoby naduzywaj'tcej
alkoholu obowi'tzku poddania si~ leczeniu odwykowemu.
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Laiicucie i dzialaj'tcy
w strukturach Powiatu Lancuckiego Osrodek Interwencji Kryzysowej
wykonuj't zadania w zakresie pomocy spolecznej i przeciwdzialania
przemocy w rodzinie.
W szczegolnosci zajmuj't Sl~: prowadzeniem specjalistycznego
poradnictwa, udzielaniem informacji 0 prawach i uprawnieniach,
zabezpieczeniem opieki dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo
w rodzinach zast~pczych, rodzinnym domu dziecka i w domu dziecka. PCPR
wl'tcza si~ tez w interwencje w sytuacji przemoc domowej.
• Osrodek Interwencji Kryzysowej SfuZy wsparciem osobom
doswiadczaj'tcym przemocy. Pomaga tez sprawcom w pracy nad zmian't
zachowan poprzez prowadzenie programow korekcyjno edukacyjnych.
jest
udzielanie
Zadaniem
Osrodka
Interwencji
Kryzysowej
natychmiastowej
specjalistycznej
pomocy
psychologicznej,
a w zaleznosci od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego.
• Komenda Powiatowa Policji w Laiicucie
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Zgodnie z UstawCl 0 Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, do
podstawowych zadan policji naleZCl: ochrona Zycia i zdrowia ludzi, ochrona
bezpieczenstwa i porzCldku publicznego, organizowanie i inicjowanie dzialan
majClcych na celu zapobieganie popelnianiu przest~pstw i wykroczen oraz
zjawiskom kryminogennym i wspoldzialanie w tym zakresie z organami
pailstwowymi, samorzCldowymi i organizacjami spolecznymi. Wykrywanie
przest~pstw i wykroczen oraz sciganie ich sprawcow, w tym prowadzenie
interwencji w przypadku wyst~powania przemocy w rodzinie, zapewnianie
ofiarom dorainego bezpieczenstwa, informowanie ofiar i swiadkow
o przyslugujClcych prawach, mozliwosciach uzyskania pomocy, prowadzenie
dzialan prewencyjnych wobec sprawcow.
Jezeli na miejscu zdarzenia, podczas interwencji obecne SCl dzieci, ktorym
grozi bezposrednie niebezpieczenstwo lub istnieje mozliwosc pozostawiania
ich bez opieki, policjant podejmuje decyzj~ 0 zabraniu dzieci i powierza je w
opiek~ kogos z rodziny, a gdy jest to niemozliwe, pod opiek~ placowki
opiekunczo - wychowawczej. Prawo polskie dopuszcza mozliwosc udzielenia
pomocy dzieciom wbrew woli rodzicow lub opiekunow b~dClcych w stanie
nietrzezwym.
Do zadan dzielnicowego nalezy m. in. prowadzenie dokumentacji rodziny,
niezwloczny kontakt z rodzinCl gdzie doszlo do przemocy, powiadomienie
innych sluzb i instytucji 0 sytuacji przemocy w rodzinie oraz wspolpraca
z nimi, dzialania prewencyjne wobec sprawcy, systematyczne wizyty
sprawdzajClce bezpieczenstwo rodziny.
• Kuratorska Sluzba Slldowa Slldu Rejonowego w Lancucie
Zadania kuratorow w zakresie przeciwdzialania przemocy obejmujCl
sprawowanie nadzorow w tych rodzinach, w ktorych stwierdzono przemoc.
Kuratorzy zawodowi wykonujCl dozor wobec osob zn~cajClcych si~ nad
rodzinCl z racji skazania na kar~ pozbawienia wolnosci w zawieszeniu.
W takich sytuacjach istnieje du.za szansa powstrzymania procesu przemocy
domowej z uwagi na obaw~ sprawcy przed umieszczeniem w zakladzie
kamym.
Zadania kuratorow obejmujCl takze wykonywanie nadzorow wobec nieletnich
sprawcow przemocy. W takich przypadkach SCld decyduje 0 zastosowaniu
srodka wychowawczego w postaci nadzoru kuratora.
• Prokuratura Rejonowa w Lancucie
Osoby, ktore doznajCl przemocy w rodzinie, a takze swiadkowie mogCl
zloZyc w prokuraturze zawiadomienie 0 przest~pstwie sciganym z urz~du lub
na wniosek 0 sciganie sprawcy przemocy (przest~pstwa scigane na wniosek
osoby poszkodowanej). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, ze doszlo
do popelnienia przest~pstwa prokuratura, we wspolpracy z policjCl, jest
zobowiClzana do:
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-

wszcz~cia post~powania

przygotowawczego w celu ustalenia czy doszlo do

przest~pstwa

- wyjasnienia okolicznosci zdarzen
- zebrania i zabezpieczenia dowodow
- uj~cia sprawcy
- w uzasadnionych przypadkach zastosowanie srodka zapobiegawczego
wobec sprawcy przemocy w formie dozoru policyjnego lub tymczasowego
aresztowania.

,..

• Placowki sluzby zdrowia
Lekarze i piel~gniarki udzielaj'lcy pomocy medycznej w przypadku
stwierdzenia u pacjenta symptomow swiadcZ£lcych 0 doznawaniu przemocy
domowej zobligowani S'l do:
- informowanie 0 mozliwosciach uzyskania pomocy
- wystawiania na prosb~ osoby pokrzywdzonej zaswiadczenia lekarskiego 0
stwierdzonych obrazeniach i podj~tym leczeniu
- informowanie ofiar 0 warunkach i miejscach wystawienia obdukcji
(obdukcja oraz zaswiadczenie wystawione przez lekarza moze bye dowodem
w sprawie kamej).
•

1"'"

szkoly podstawowe, zespoly szkol , szkola ponadgimnazjalna
Szkola, obok funkcji edukacyjnej, jest bardzo wamym dla rodzicow
frodlem wsparcia w wychowaniu dziecka. Jej rol'l jest mi~dzy innymi
dostarczanie wiedzy dotycz'lcej problematyki wychowania, tematow
z zakresu komunikacji pomi~dzy rodzicami i dzieemi, profilaktyki zagrozen,
racjonalnego
sp~dzania
czasu
wolnego,
wzmacmanIa
Wl~Zl
wewn'ltrzrodzinnych.
Z perspektywy problematyki przeciwdzialania przemocy w rodzinie szkola
pelni bardzo wazn'l funkcj~ w zakresie diagnozowania problemu przemocy.
Pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy S'l tymi osobami, ktore jako pierwsze
mog'l zauwa.zye u dzieci i mlodzieZy symptomy doznawania przemocy
i zareagowae w takiej sytuacji poprzez poinformowanie odpowiednich osob,
sruzb i instytucji oraz udzielenie dziecku koniecznego wsparcia.
Dzi~ki systematycznym spotkaniom z rodzicami np. podczas wywiadowek
istnieje mozliwose informowania ich 0 problemach przemocy (domowej,
rowiesniczej). Wiedza uzyskana przez rodzicow moze posruZye lepszemu
zrozumieniu sytuacji wlasnego dziecka, jaki i uwra.zliwie na krzywd~ innych
osob ze spolecznego otoczenia.

• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lancucie
Poradnia jest placowk'l udzielaj'lc'l pomocy szczegolnie w zakresie
diagnostyki i terapii roznego rodzaju zaburzen u dzieci, do ktorych nalez'l m.
15

in.: trudnosci w nauce, zaburzenia w rozwoju mowy, zaburzenia zachowaii i
emocji, zaburzenia spolecznego funkcjonowania.
W kontekscie zjawiska przemocy warto nadmienie, ze u ±r6del pojawienia
si~ wyzej wymienionych problem6w moze tkwie wyst~powanie przemocy w
srodowisku rodzinnym dziecka.
Zatrudnieni w Poradni specjalisci mog~ bye pomocni w diagnozowaniu
przypadk6w przemocy wobec dzieci jak i slu:zye pomoc~ terapeutyczn~.
3. KONTEKST PRAWNY PROGRAMU

3.1 Regulacje prawne dotycz~ce przemocy

,...

Z perspektywy przepis6w obowi~zuj~cych w polskim prawodawstwie do
problematyki przemocy odnosi si~ przede wszystkim ustawa 0 przeciwdzialaniu
przemocy w rodzinie oraz Kodeks Kamy. Zapisy dotycz~ce zwalczania
przemocy w rodzinie, jej przeciwdzialania i pomagania ofiarom znajduj~ si~
takZe w ustawie 0 pomocy spolecznej, ustawie 0 wychowaniu w trzezwosci
i ustawie 0 Policji.
Ustawa 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie obowi~zuje od 2005 r.
i okresla zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie, zasady
post~powania wobec os6b doznaj~cych przemocy domowej oraz os6b
stosuj~cych przemoc.
Wart. 2 wskazano, co nale:zy rozumiee przez przemoc w rodzinie zapisuj~c, ze
jest to
"... jednorazowe alba powtarzaj~ce si~ umyslne dzialanie lub
zaniechanie naruszaj~ce prawa lub dobra osobiste os6b (czlonk6w rodziny),
w szczeg6lnosci narazaj~ce te osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia,
zdrowia, naruszaj~ce ich godnose, nietykalnose cielesnq, wolnose w tym
seksualnq, powoduj~ce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a takZe wywoluj~ce cierpienia i krzywdy moraIne u os6b dotkni~tych
przemoc~" .
W cytowanej ustawie znalazly si~ zapisy dotycz~ce stosowania wobec os6b
podejrzanych 0 przemoc srodk6w ograniczaj~cych mozliwose ich kontaktu
z pokrzywdzonymi. Art. 11 a stanowi, ze osoba dotkni~ta przemoc~ moze z~dae,
aby s~d zobowi'l.Zal sprawc~ do opuszczenia lokalu zajmowanego wsp6lnie
z pokrzywdzonym.
Ustawa wart. 12 zobowi~zuje osoby, kt6re wykonuj~c swoje obowi~zki
sruzbowe powezm~ podejrzenie 0 popelnieniu przest~pstwa z uzyciem
przemocy wobec czlonk6w rodziny, do niezwlocznego zawiadomienia 0 tym
Policji lub prokuratury. Podejmowanie interwencji w srodowisku odbywa si~
w oparciu 0 procedur~ "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkni~tej
przemoc~. Ustawa 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie wart. 6 ust. 2
zobowi~zuje gmin~ do realizacji okreslonych zadaii, zostan~ one przedstawione
w podrozdziale 3.3.
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Podstawowym przepisem prawa kame go reguluj~cym odpowiedzialnose za
czyny zwi~zane z przemoc~ w rodzinie jest Kodeks Karny, kt6ry zawiera
osobny rozdzial dotycz~cy przest~pstw przeciwko rodzinie i opiece (rozdzial
XXVI).
Jednym z przest~pstwem opisanych w tym rozdziale jest przest~pstwo zn~cania
si~ nad rodzin~ - art. 207, kt6ry brzmi nast~puj~co: "Kto zn~ca si~ fizycznie lub
psychicznie nad osob~ najblizsz~ lub nad inn~ osob~ pozostaj~c~ w stalym lub
przemijaj~cym stosunku zale.znosci od sprawcy alba nad maloletnim lub osob~
nieporadn~ ze wzgl~du na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze
pozbawienia wolnosci od 3 miesi~cy do 5 lat".
Jesli akty przemocy powtarzaj~ si~, a nie rna na to dowod6w, lub sprawca
przemocy uderzyl po raz pierwszy, czyn ten moze bye zakwalifikowany jako
uszczerbek na zdrowiu lub rozstr6j zdrowia, w6wczas rna zastosowanie art. 156
i 157 KK (rozdzial XIX), kt6re opisuj~ przest~pstwa polegaj~ce na uszkodzeniu
ciala.
Przemoc fizyczna to takZe przemoc seksualna polegaj~ca na wymuszaniu
wsp61.zycia lub takich jego form, kt6re nie s~ akceptowane przez ofiar~. Jezeli
sprawca dopuszcza si~ gwaltu, ktory rowniez w malzenstwie jest
niedopuszczalny, moze odpowiadae za przest~pstwo na podstawie art. 197
Kodeksu Karnego, definiuj~cego zgwafcenie nast~puj~co: "Kto przemoc~
grozb~ bezprawn~ lub podst~pem doprowadza inn~ osob~ do obcowania
plciowego, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10."
W Kodeksie Kamym znajduj~ si~ jeszcze inne przepisy, ktore maJ~
zastosowanie w przypadku zaistnienia przemocy domowej. S~ nimi:
art. 191 § 1 "Kto stosuje przemoc wobec osoby lub grozb~ bezprawn~ w celu
zmuszenia innej osoby do okreslonego dzialania, zaniechania lub znoszenia 
podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.";
art. 190 § 1: "Kto grozi innej osobie popelnieniem przest~pstwa na jej szkod~
lub szkod~ osoby najblizszej, jezeli grozba wzbudza w zagrozonym uzasadnion~
obaw~, ze b~dzie spelniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci
alba pozbawienia wolnosci do lat 2."
Osoba doswiadczaj~ca przemocy moze bye obj~ta swiadczeniami
z pomocy spolecznej zar6wno w postaci pieni~znej, rzeczowej, jak i pracy
socjalnej. Zakres tego wsparcia jest okreSlony w Ustawie z dnia 12 marca 2004
r. 0 pomocy spolecznej (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z pozn. zm.)
Ponadto, zgodnie z przepisami 0 pomocy spolecznej, do zadan wlasnych gminy
o charakterze obowi~zkowym nalez m. in. prowadzenie pracy socjalnej, kt6ra
jest dzialalnosci~ zawodow~ maj~c~ na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnosci funkcjonowania w spoleczenstwie
poprzez pelnienie odpowiednich rol spolecznych. Pomoc osobom dotkni~tym
przemoc~ domow~ z pewnosci~ miesci si~ w zadaniach przynaleznych do pracy
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socjalnej. Przemoc w kazdej rodzinie zaburza jej funkcjonowanie i zakloca
realizacj~ zadan przypisanych rolom poszczegolnych czlonkow rodziny.

"..

Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982r. 0 wychowaniu w trzefwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz .473 z pofu.
zm.) okresla dzialania zwi'\.zane z profi1aktyk'\. i rozwi'\.zywaniem prob1emow
a1koholowych, ktore na1ez'\. do zadan wlasnych gmin. Zadania te obejmuj'\.
mi~dzy innymi udzielanie rodzinom, w ktorych wyst~puj'\.problemy alkoho1owe
pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczego1nosci ochrony przed
przemoc'\. w rodzinie.
Zgodnie z Ustaw~ z dnia 6 kwietnia 1990 roku 0 Policji, do
podstawowych dzialan tej instytucji na1ez'\. mi~dzy innymi: ochrona zycia i
zdrowia ludzi, organizowanie dzialan maj'\.cych na celu zapobieganie
popelnianiu przest~pstw i wspoldzialanie w tym zakresie z organami
panstwowymi, samorz'\.dowymi i organizacjami spolecznymi oraz wykrywanie
przest~pstw i sciganie ich sprawcow.
3.2 Podstawa prawna realizacji Programu

Program b~dzie realizowany w oparciu 0 nast~puj'\.ce akty prawne:
• ustaw~ z dnia 29 lipca 2005r. 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z pofu. zm.)
• ustaw~ z dnia 12 marca 2004r. 0 pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr
175, poz. 1362 z pofu. zm.)
• ustaw~ z dnia 25 lutego 1964 r. -Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz. U.
Nr 9, poz. 59, z pofu. zm.);
• ustaw~ z dnia 26 pazdziemika 1982r. 0 wychowaniu w trzezwosci i
przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z pozn.
zm.);
• ustaw~ z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
pozn. zm.);
• ustaw~ z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks post~powania kamego (Dz. U.
Nr 89, poz. 555, z pofu. zm.);
• Program jest skorelowany z nast~puj~cymi dokumentami:
• Strategi'\.Polityki Spolecznej 2007 -2013 przyj~t'\.przez Rad~ Ministrow
13 wrzesnia 2005
• Krajowym Programem Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
• Wojewodzkim Programem Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata
2010-2013
• Strategi'\. Integracji i Rozwi'lZ)'Wania Problemow Spolecznych Gminy
Lancut na lata 2007-2013
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• Gminnym Programem Profilaktyki 1 Rozwittzywania
Alkoholowych
• Gminnym Programem Przeciwdzialania Narkomanii

Problem6w

3.3 Zadania gminy w zakresie przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie

Ustawa 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie wart. 6 ust. 2 zobowil{Zuje
gmin~ do realizacji okreslonych zadail, nalez'l do nich w szczeg6lnosci:
• Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdzialania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
• Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzialania
przemocy w rodzinie w szczeg6lnosci poprzez dzialania edukacyjne
sruzce wzmocnieniu opiekunczych wychowawczych kompetencji
rodzic6w w rodzinach zagrozonych przemoc'l w rodzinie
• Zapewnienie osobom dotkni~tym przemoc'l w rodzinie mIeJsc
w osrodkach wsparcia;
• Tworzenie zespo16w iterdyscyplinamych
Wprowadzenie niniejszego programu ma sluZyc poprawie jakosci i rozwini~ciu
wsparcia swiadczonego osobom uwiklanym w przemoc a jednoczenie stanowi
o wykonaniu zobowil{Zan nalozonych przez cytowan'l ustaw~ na gmin~.
Zgodnie z zalozeniami Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie do zadan jednostek samorz'ldu gminy, we wsp61pracy
z
organizacjami
pozarz'ldowymi,
nalezy
podejmowanie
dzialan
interwencyjnych, w tym realizacja strategii pomocowych kierowanych do ofiar
przemocy w rodzinie, poprzez:
- rozw6j sieci instytucji wspieraj'lcych ofiary przemocy w rodzinie, takich jak
punkty konsultacyjne, osrodki wsparcia,
- zwi~kszenie zakresu dzialania og61nopolskiego telefonu zaufania "Niebieska
Linia" dla ofiar przemocy w rodzinie, l'lcz'lcego si~ z lokalnyrni punktami
konsultacyjnyrni lub osrodkami wsparcia,
4. KIERUNKI DZIALAN, CELE PROGRAMU
4. 1 Kierunki dzialan zwi~zane z reaJizacj.l:l zadan w zakresie zapobiegania i
zwalczania przemocy domowej:

• profilaktyka, edukacja i podnoszenie swiadomosci problemu przemocy
w srodowisku lokalnym
• rnonitorowanie problemu przemocy w rodzinie, gromadzenie informacji
i danych zwi'lzanych z problemern systernatyczne diagnozowanie
• upowszechnianie informacji na tern at zjawiska przernocy i dost~pnych
w srodowisku form pornocy
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• rozwoj bazy instytucjonalnej swiadcz'lcej pomoc i wsparcle osobom
uwikranym
w przemoc - w tym szkolenia i rozwoj umiej~tnosci osob zajmuj'lcych si~
pomaganiem w sytuacji przemocy
• zaclesmanie i koordynacja wspolpracy pomi~dzy instytucjami
i organizacjami zobligowanymi do podejmowania dziaran w obszarze
zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie
• rozwijanie form wsparcia dla osob uwikranych w przemoc i poprawa
jakosci swiadczonej im pomocy
• prowadzenie dzialan odnosz'lcych si~ do sprawcow przemocy w tym
oferowanie im pomocy terapeutycznej.
4.2 Cel glowny i cele szczegolowe
CELGLOWNY
Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie,
zwi~kszenie skutecznosci pomocy swiadczonej osobom uwiklanym
w przemoc i ochrona ofiar przemocy
CELE SZCZEGOLOWE:
1. Podniesienie swiadomosci spolecznej na temat zjawiska przemocy
w rodzinie

1.1. Upowszechnianie tematyki zwi'lzanej ze specyfik'l zjawiska przemocy
poprzez opracowywanie i kolportowanie ulotek, plakatow, broszur oraz
zamieszczanie informacji i artykurow w prasie i lokalnych portalach
intemetowych.
1.2. Upowszechnianie informacji na temat dost~pnych w gminie i poza ni'l form
pomocy dla ofiar przemocy i formach korekcyjno edukacyjnych dla sprawcow
przemocy
1.3. Edukacja dzieci i mrodzieZy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie
poprzez realizacj~ programow profilaktycznych i psychoedukacyjnych
1.4. Wspoludziar w organizowaniu kampanii spolecznych ukierunkowanych na
przeciwdziaranie przemocy w rodzinie
1.5. Organizowanie spotkan informacyjnych z mieszkancami gmmy
obejmuj<:\.cych tematyk~: przemocy w rodzinie, przeciwdzialania przemocy
(profilaktyka), dost~pnych form pomocy i sposobow reagowania w sytuacji jej
wyst~powania.
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2. Zapewnienie pomocy rodzinom, w ktorych wyst~puje przemoc z
uwzgl~dnieniem potrzeb wszystkich czlonkow rodziny

2.1. Udzielanie pomoey rodzinom i osobom dotkni~tym przemoe~ w postaei
swiadezen pieni~z.nyeh i niepieni~z.nyeh z pomoey spoleeznej w tym w formie
praey soejalnej
2.2. Stosowanie proeedury "Niebieska Karta - Pomoe Spoleezna",
zawiadamianie prokuratury i/lub Polieji 0 stwierdzanyeh przypadkaeh przemoey
w rodzinie
2.3. Zabezpieezanie wspareia dla os6b doznaj~eyeh przemoey w ramaeh
interweneji oraz, gdy tego potrzebujq, swiadezenie pomoey w znalezieniu
bezpieeznego sehronienia
2.4. Stworzenie warunk6w umozliwiaj~eyeh powstanie i prae~ grupy wspareia
dla os6b doswiadezaj~eyeh przemoey
2.5. Stworzenie warunk6w umozliwiaj~eyeh realizaej~ programu korekeyjno 
edukaeyjnego dla osob stosuj~eyeh przemoe
2.6. Sprzyjanie opraeowaniu i realizaeji nowatorskieh programow
psyehoterapeutyeznyeh dla osob doznaj~eyeh przemoey w rodzinie oraz dla
stosuj~eyeh przemoe
2.7. Otaezanie wspareiem dzieei i mlodzieZy z rodzin, w ktoryeh wyst~puje
problemem przemoey
2.8. Odbywanie wspolnyeh wizyt monitoruj~eyeh sytuaej~ w miejseu
zamieszkania rodziny z problemem przemoey przez osoby z roz.nyeh instytueji
zaangaZowanyeh w pomaganie a przede wszystkim praeownika soejalnego
i dzielnieowego.
2.9. Rozwijanie wolontariatu osob eh~tnyeh do pomagania ludziom zyj~eym
w sytuaeji przemoey
3. Pogl~bianie wiedzy i doskonalenie umiej~tnosci pracownikow z instytucji
i organizacji zajmuj~cych si~ przeciwdzialaniem przemocy i pomaganiem w
sytuacji jej wyst~pienia.

3.1. Udzial os6b zajmuj~eyeh si~ problemami przemoey w szkoleniaeh
i warsztataeh pogl~biaj~eyeh wiedz~ z zakresu przemoey i doskonal~eyeh
umiej~tnosei praey z osobami uwiklanymi w przemoe. Przeszkolenie wszystkieh
praeownik6w soejalnyeh Gminnego Osrodka Pomoey Spoleeznej w Laneueie
w zakresie przeeiwdzialania i zwalczania przemoey w rodzinie.
3.2. Organizowanie wspolnyeh szkolen dla praeownikow z r6znyeh instytueji
zajmuj~eyeh si~ pomaganiem w sytuaeji przemoey i przez to ujednolieanie
rOZllmienia problemow z ni~ zwi~zanyeh
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3.3. Organizowanie wspolnych spotkait pracownikow z roznych instytucji
i organizacji w celu: poznania wzajemnych kompetencji, usprawniania sytemu
przeplywu informacji, wymiany doswiadczeii i doskonaleniu wspolpracy .

4. Integracja i koordynacja dzialan podejmowanych na rzecz zapobiegania
i zwalczania przemocy w rodzinie
4.1. Wyznaczenie w jednostkach, 0 ktorych mowa w rozdziale 5 podrozdzial 5.1
akapit 2 Programu osob odpowiedzialnych za wspolprac~ z Osrodkiem Pomocy
Spolecznej w Laitcucie w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy
w rodzinie
4.2. Powolanie gminnej koalicji przeciwdzialania przemocy w rodzinie i zespolu
interdyscyplinamego oraz opracowanie dla nich planow dzialania, wyznaczenie
koordynatora ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie (budowanie lokalnego
sytemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie)
4.3. Wypracowanie i pisemne uregulowanie zasad wspoldzialania
i interweniowania w sytuacji przemocy przez instytucje do tego zobowictz:ane
oraz ewentualne inne instytucje i organizacje chcClce angaZowac si~ w pomoc na
rzecz osob dotkni~tych przemoc'l
4.4. Stworzenie i biezClca aktualizacja bazy danych 0 instytucjach swiadczClcych
pomoc rodzinom uwiklanym w przemoc i oferowanych formach wsparcia
w Gminie Laiicut i pozajej granicami
4.5. Gromadzenie danych i sporzCldzanie sprawozdawczosci z zakresu dzialaii
dotyczClcych przemocy
4.6. Budowanie lokalnego systemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie
5. REALIZACJA I EFEKTY PROGRAMU

5.1. Realizatorzy
Odpowiedzialnym za koordynacj~ zadait zwictz:anych z realizacjCl Programu jest
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Lancucie. Kierownik Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej odpowiada za rea1izacj~ Programu i wyznacza
odpowiednio przygotowanego pracownika do pelnienia funkcji koordynatora.
W realizacji Programu Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Laiicucie, na
zasadach partnerstwa, wspolpracuje z i innymi instytucjami i organizacjami. Do
dzialait zwictz:anych z realizacjClprogramu angazuje si~ w szczegolnosci:
a) Gminna Komisja Rozwi'lzywania Problemow Alkoholowych
b) przedszkola, szkoly, gimnazj a
Ponadto nalezy podjClc dzialania maj'lce doprowadzic do nawictz:ania bCldi
rozwoju wspolpracy z instytucjami dzialajClcymi w miescie - poza strukturami
Gminy Lancut a w szczegolnosci z:
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a) Policj'l
b) S'ldem Rejonowym w Lancucie w tym z Kuratorami S'ldowymi
c) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lancucie
d) Osrodkiem Interwencj i Kryzysowej
e) Poradni'l Zdrowia Psychicznego w Lancucie
f) placowkami sluzby zdrowia dzialaj'lcymi na terenie Gminy i Miasta Lancut
g) Poradni'l Psychologiczno Pedagogiczn'l w Lancucie
h) Caritas
i) Polskim Komitetem Pomocy Spolecznej
Koalicj~

do spraw przeciwdzialania przemocy nalezy budowae
w szczegolnosci poprzez angazowanie przedstawicieli ww. instytucji.
Tworz'lc zespol interdyscyplinamy naleZy w jego sklad wl'lczye przede
wszystkim pracownika socjalnego, policjanta, piel~gniark~, psychologa oraz
innych specjalistow w zalemosci od potrzeb.
Zadania zapisane w programie maj'l bye wykonywane zgodnie z fachow'l
wiedz'l dotycz'lc'l jego przedmiotu i z zastosowaniem profesjonalnych technik
pomagania. NaieZy dokladae przy tym wszelkich staran aby nie dochodzilo do
wtomej wiktymizacji ofiar przemocy.
5.2. Finansowanie
Srodki na realizacj~ Programu b~d'l ujmowane w budzecie Gminnego Osrodka
Pomocy Spolecznej w Lancucie. Zrodlami jego finansowania S'l srodki wlasne
gminy, srodki z oplat za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych oraz
pochodz'lce z dotacji zewn~trznych.
Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej opracowuje na kaZdy rok
plan dzialan dotycz'lcych realizacji Programu obejmuj'lcy niezb~dne wydatki
z tym zwi'lzane.
5.3 Efekty
Zaklada si~, ze dzi~ki realizacji zapisanych w Programie dzialan osi~ni~te
ZOStan'l nast~puj'lce rezultaty:
• Rozwini~ta zostanie oferta pomocowa dla ofiar przemocy i jej sprawcow 
zwi~kszy si~ dost~p do pomocy w postaci interwencji, jak i do
dlugofalowego wsparcia
• Wzrosnie liczba osob dotkni~tych przemocq, ktore skorzystaj'lz pomocy
• Ofiary przemocy b~d'llepiej niz dotychczas chronione
• Niwelowane b~d'l skutki przemocy w rodzinie
• Zostan'l upowszechnione informacje na temat dost~pnego w sytuacji
przemocy wsparcla 1 mleJsc gdzie mog'l zglaszae si~ osoby dotkni~te
problemem
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• W srodowisku lokalnym wzrosme dost~pnosc informacji na temat
przemocy w rodzinie - jej przyczyn, przebiegu i skutkow
• W spolecznosci gminy wzrosnie wrazliwosc na przemoc i zwi~kszy si~
zaangazowanie mieszkancow w sprawy zwi~ne z przeciwdzialania
przemocy i reagowaniem na jej przejawy
• Wzmocni si~ system kontroli spolecznej nad przypadkami przemocy
• Zwi~kszy si~ liczba ujawnianych przypadkow przemocy, da to mozliwosc
docierania z pomoc'l do wi~kszej niz dotychczas liczby osob i rodzin jej
potrzebuj'lcych
• Utworzona zostanie gminna koalicja ds. przeciwdzialania przemocy,
b~dzie pracowal zesp61 interdyscyplinamy, wyznaczony zostanie
koordynator ds. przeciwdzialania przemocy
• Zintegrowane zostan'l dzialania romych instytucji i organizacji
zajmuj'lcych si~ interweniowaniem i pomaganiem w sytuacji przemocy
• Wzrosnie poziom wiedzy i umiej~tnosci osob zajmuj'lcych si~
przeciwdzialaniem przemocy i pomagaj'lcych w sytuacji jej wyst:wienia.
• Monitorowany b~dzie przebieg dzialan realizowanych w odniesieniu do
calego programu jak i poszczegolnych rodzin dotkni~tych problemem
przemocy
• Zostanie wypracowany schemat dzialania w sytuacji przemocy (kazda z
osob i instytucji b~dzie wiedzialajakie czynnosci podejmowac)
• Udoskonalony zostanie przeplyw informacji pomi~dzy instytucjami
interweniuj'lcymi i pomagaj'lcymi dlugoterminowo w sytuacji przemocy
rodzinnej
• Gromadzone b~d'l dane dotycZ'lce zjawiska przemocy, co doprowadzi do
pogl~bienia diagnozy wyst~powania problemu w srodowisku w uj~ciu
jakosciowym i ilosciowym
• Dzialania dotycz'lce przeciwdzialania i zwa1czania przemocy b~d'l
monitorowane i dokumentowane.
5.4 Monitoring i ewaluacja
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy podlega systematycznemu monitoringowi, za ktory
odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
wLancucie.
W ramach monitoringu systematycznie gromadzone b~d'l dane dotycz'lce
realizacji celow prOgramu, co umozliwi ocen~ post~pu jego realizacji. Uzyskane
informacje b~d'l sluZyc sprawdzeniu efektywnosci i skutecznosci dzialan
Programowych. Mozliwa b~dzie korekta sposobu realizacji programu
i ewentualna jego nowelizacja.
Zrodlami informacji 0 realizacji Programu b~d'l:
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- opinie beneficjent6w dzialan programowych
- dokumentacja przypadku, Niebieskie Karty
- rejestry os6b, kt6rym swiadczona jest pomoc uwzgl~dniaj~ce m.in. informacje
o podejmowanych dzialaniach
- opinie os6b, instytucji i organizacji wsp61pracuj~cych w realizacji programu
listy obecnosci, protokofy ze spotkati os6b zaangazowanych w realizacj~
programu
- okresowe sprawozdania z dzialalnosci zespolu interdyscyplinamego
- karty pracy pracownikow socjalnych
- listy os6b uczestnicz~cych w spotkaniach ze spolecznosci~ lokaln~
- wzory materia16w informacyjnych oraz potwierdzenia dot. ich kolportowania,
wydruki materia16w publikowanych za posrednictwem Intemetu, wycinki
prasowe
- programy, konspekty szkolen; kopie zaswiadczen, certyfikat6w itp.
potwierdzaj~ce ukonczenie szkolen
- dokumentacja ksi~gowa dotycz~ca wydatkow ponoszonych w zwi¢u z
realizacj ~ programu.
Informacje dotycz~ce realizacji programu
jakosciowym i ilosciowym.

b~d~

opracowywane w

UJ~ClU
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RADA , GMINY
tANCUT

Zat'lcznik Nr 2
do uchwaty Nr IX/66111
Rady Gminy Lancut

Tryb i sposob powolywania i odwolywania czlonkow Zespolu
Interdyscyplinarnego w Gminie Laiicut oraz szczegolowe warunki
jego funkcjonowania
Rozdzial I
Przepisy ogolne
§ 1. Gmina podejmuje dzialania na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie,
m.in. w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.
§ 2. Zespol Interdyscyplinarny realizuje dzialania okreslone w "Gminnym
Programie Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
Gminy Lancut na lata 2011-2013" oraz w ramach realizacji zalozen Krajowego
Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie.
§ 3. Zadaniem Zespolu Interdyscyplinamego jest integrowanie i koordynowanie
dzialan przedstawicieli roznych podmiotow oraz specjalistow w zakresie
przeciwdzialania przemocy w rodzinie. Do zadan Zesporu Interdyscyplinamego
naleZy w szczegolnosci:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie dzialan w srodowisku zagrozonym przemoc'\. w rodzinie,
maj'\.cych na celu przeciwdzialanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w srodowisku dotkni~tym przemoc'\. w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji 0 instytucjach, osobach i mozliwosciach
udzielania pomocy w srodowisku lokalnym;
5) inicjowanie dzialan w stosunku do osob stosuj'\.cych przemoc w rodzinie.
§ 4. Zespol Interdyscyplinamy powoluje Wojt Gminy Lancut.
§ 5.W celu rozwiqzywania problemow zwi'\.zanych z wyst'lPieniem przemocy
w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespol Interdyscyplinamy moze
tworzyc grupy robocze.
RozdzialII
Tryb i sposob powolywania i odwolywania czlonkow
Zespolu Interdyscyplinarnego
§ 6.1 W sklad Zesporu Interdyscyplinarnego wchodz'\. przedstawiciele :

1)
2)
3)
4)

Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lancucie;
Komendy Powiatowej Policji w Lancucie;
Placowek sluzby zdrowia dzialaj'lcych na terenie Gminy i Miasta Lancut
Zespolu Kuratorskiej Sluzby S'ldowej (Pion Karny i Rodzinny)
w Lancucie;
5) Gminnej Komisji Rozwit1Z)'wania Problem6w Alkoholowych w Lancucie;
6) Jednostek oswiatowych z terenu gminy Lancut;
7) Organizacji pozarz'ldowych.
2. Powolywanie i odwolywanie czlonk6w Zespolu Interdyscyplinamego:
1) Przedstawiciele poszczeg6lnych instytucji/jednostek zostaj'l wskazani
imiennie przez osoby kieruj'lce instytucjami/jednostkami.
2) Sklad Zespolu Interdyscyplinamego zostanie ustalony zarz'ldzeniem Wojta
Gminy Lancut powoluj'lcym Zesp61 Interdyscyplinamy.
3) Kazdy czlonek Zespolu Interdyscyplinamego, przed udzialem w pierwszym
posiedzeniu sklada pisemne oswiadczenie 0 zachowaniu poufnosci wszelkich
informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadan w ramach pracy w
Zespole.
Obowi'lZek ten rozci£tga si~ takZe na okres po ustaniu czlonkostwa w Zespole.
4) Czlonek Zespolu Interdyscyplinamego i grupy roboczej moze zostac
odwolany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia
o naruszenie zasad poufnosci danych i informacji uzyskanych w ramach
dzialania w Zespole Interdyscyplinamym na mocy zarz'ldzenia W6jta Gminy
Lancut.
3.
Powolywanie
Interdyscyplinamego:

1

odwoiywanie

przewodnicz'lcego

Zespolu

1) Przewodnicz'lcy Zespolu Interdyscyplinamego zostaje wybrany na
pierwszym posiedzeniu Zespolu, w glosowaniu jawnym, zwykl'l wi~kszosci'l
glos6w.
2) 0 wyborze Przewodnicz'lcego Zespolu Interdyscyplinamego zostaje pisemnie
powiadomiony W6jt Gminy Lancut.
3) Przewodnicz'lcy moze zostac odwolany na podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku kt6regokolwiek z czlonkow Zespolu
Interdyscyplinamego lub Wojta Gminy Lancut. Odwolanie nast~puje w wyniku
glosowania jawnego, zwykl'l wi~kszosci'l glos6w.
b) pisemnej rezygnacji Przewodnicz'lcego;

4) Odwolanie Przewodniczetcego Zespolu skutkuje koniecznoscict powolania
nowego Przewodniczetcego, zgodnie z zapisarni § 6 ust. 3 pkt 1.
RozdziallII
Szczeg610we warunki funkcjonowania Zespolu interdyscyplinarnego
§ 7. 1. Zespol Interdyscyplinarny dziala na podstawie porozurnien zawartych
porni~dzy Wojtern Grniny Laitcut a podrniotarni, ktorych przedstawiciele
wchodzet w jego sklad, zas w przypadku pracownikow samorzetdowych Gminy
Lancut na zasadach okreslonych przez Wojta Gminy Lancut.

,..

2. Czlonkowie Zespolu Interdyscyplinarnego wykonuj et zadania w ramach
obowictzkow sluZbowych lub zawodowych.
3. Zakres zadait realizowanych przez czlonkow uj~ty zostanie w porozumieniach
zawartych pomi~dzy Wojtem Gminy Lancut i wlasciwymi instytucjami.
4. Za obslug~ techniczno-organizacyjnct Zespolu Interdyscyplinarnego
odpowiedzialny jest Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Lancucie.
5. Posiedzenia Zespolu Interdyscyplinarnego odbywajet
potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz na 3 miesietce.

si~

w zaleznosci od

6. Z kazdego posiedzenia Zespolu zostaje sporzetdzony protokol zawierajetcy:
list~
obecnosci, tematyk~ omawianych spraw ogolnych, przypadki
indywidualne, opisdzialait do podj~cia.
7. Posiedzenia Zespolu organizowane Set glownie w siedzibie Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej w Lancucie. Mogct bye rowniez organizowane w
siedzibach poszczegolnych instytucji/organizacji wchodzetcych w sklad Zespolu
Interdyscyplinamego.
8. Uczestnictwo
obowictzkowe.

w

posiedzeniach

Zespolu

Interdyscyplinamego

jest

