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U C H W A L A NR XXVI/176/2012
RADY GMINY KOWAL
z dnia 27 grudnia 2012 roku.

w sprawie: uchwalenia ,,Gminnego Programu Przeciwdzialania
Przemocy w Rodzinie Gminy Kowal na 2013 rok".
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pozn. zm.), art. 6 ust.2 ustawy z dnia
29.07.2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie Dz.U.Nr 180 poz. 1493 z pozn. zm.
Rada Gminy uchwala, co nastf puje:

§ l.Uchwala si? ,,Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
Gminy Kowal na 2013 rok", stanowi^cy zalacznik do niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Kowal.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia . Podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen Urz?du Gminy w Kowalu.

Przewociniczacy Rady
Gminvw Kowak
EdmrdDomlnik

RADA
GMINY KOWAL

Zalacznik
doUchwaty NRXXVI/176/2012
Rady Gminy Kowal
z dnia 27.12.2012 roku

Gminny Program Przeciwdzialania
Przemocy w Rodzinie Gminy Kowal
na 2013 rok.

Wstfp
Zjawisko przemocy w rodzinie defmiowane jest jako jednorazowe albo powtarzajqce
sie umyslne dzialanie lub zaniechanie naruszajqce prawa lub dobra osobiste osob w rodzinie
w szczegolnosci narazajqce te osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia, zdrowia, naruszajqce
ich godnosc, nietykalnosc cielesnq, wolnosc, w tym seksualnq, powodujqce szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takze wywolujqce cierpienia i krzywdy moraine u osob
dotknigtych przemocq.
Przemoc w rodzinie jest problemem niedeterminowanym kontekstem regionalnym,
spolecznym, materialnym - dotyka ludzi niezaleznie od miejsca zamieszkania i statusu
spolecznego. Istotne jest przez to dazenie do wypracowania uniwersalnego standardu
wsparcia osob doswiadczaj^cych przemocy (dzieci, doroslych, osob starszych) adekwatnego
do warunkow zmieniaj^cej sie rzeczywistosci spolecznej.
Przemoc w rodzinie, a szczegolnie krzywdzenie dzieci stanowi powazny problemem
spoleczny, wobec ktorego oczekuje si$ tworzenia specjalistycznej sieci wsparcia,
realizowanej przez profesjonalistow: pracownikow socjalnych, pedagogow, psychologow,
kuratorow, policjantow, lekarzy i innych, w ramach zakrojonej wspolpracy
miedzyinstytucjonalnej.
Zjawisko przemocy w rodzinie dotykaj^ce spolecznosc lokalnajest scisle powi^zane z innymi
obszarami problemow spoiecznych, dlatego ich rozwi^zywanie powinno bye wspolnym
interesem uzupelniaj^cych sie dzialan specjalistow, instytucji i organizacji, m. in.: placowek
opiekunczo-wychowawczych, sluzby zdrowia, pomocy spolecznej, instytucji porz^dku
publicznego, organizacji pozarzqdowych. Kazde z nich ma do czynienia z innym aspektem
zjawiska, jednak dzialaj^c osobno nie prowadzi do zwiekszeniajakosci wsparcia spolecznego
w obszarze przemocy wewnajxzrodzinnej.
Zintegrowanie wszelkich zasobow jednostek i organizacji do realizacji zadafi Programu daje
szanse stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz zdecydowanego podniesienia
skutecznosci udzielanej pomocy. Jednym z podstawowych tego warunkow jest poczucie
wspolnego celu w sensie dzialan spoiecznych, oraz scalenie srodowiskaprzyjego realizacji.
Zalozenia programowe przewiduj^ dotarcie do dotkni^tych przemocy rodzin z terenu gminy .
Znowelizowana ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie w art.6 ust.2 pkt. 1 naklada
na gmine obowi^zek opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdzialania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie wprowadzenie do budzetu
miasta srodkow finansowych na realizacje zadari gminy wskazanych w Programie.
Podstawy prawne
Podstaw^ prawn^ dzialan zwi^zanych z przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie jest:
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483
ze zm.). Rozdzial drugi pt. „Wolnosc, Prawa i Obowiazki Czlowieka i Obywatela" reguluje
zasady zapewniaj^ce kazdemu nietykalnosc osobist^ i cielesnq oraz stawia na ich strazy
wladze publiczne przyznaj^c obywatelowi prawo z^dania od organow wladzy publicznej
szczegolnej ochrony dziecka przed przemocy, okrucienstwem, wyzyskiem i demoralizacj^,
- Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.),
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2005r.Nr
180,poz.l493zezm),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009r. Nrl75,poz. 1362 ze
zm.)

Wedlug polskich regulacji prawnych przemoc wobec najblizszych jest przest^pstwem
sciganym z urzedu (art. 207 k.k.)- Wszystkie instytucje panstwowe i samorzaxlowe, ktore
w zwi^zku ze swoja^ dzialalnoscia^ dowiedzialy si$ o popelnieniu przestepstwa sciganego
z urzedu s^ zobowiazane niezwlocznie poinformowac o tym prokurature lub Policje.
Zaniechanie tego obowi^zku moze skutkowac odpowiedzialnosci^ karn^. Kazdy, kto
powezmie informacj? o popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu ma spoieczny
obowiazek
zawiadomic
o
tym
prokuratora
lub
Policje.
Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie Gminy Kowal na rok 2013 zgodny jest
z Krajowym Programem Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i stanowic bedzie integraln^
czesc Strategii Rozwiazywania Problemow Spolecznych Gminy Kowal, w ktorej wspieranie
rodziny w wypelnianiu jej funkcji jest jednym z kluczowych celow.
Diagnoza
Na terenie gminy dziala kilka placowek, majacych w swoim zakresie pomoc
rodzinom. 83 to przede wszystkim: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej; Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow Alkoholowych; Policja; NZOZ-y; szkoly: Zespol Placowek
Oswiatowych w Grabkowie, z filiq. w Wieslawicach, Niepubliczna Szkola Podstawowa
w Nakonowie, ,pedagodzy szkolni.
Przemiany
spoleczno gospodarcze
zachodzace w calym kraju
wplynely
niekorzystnie na sytuacje mieszkancow gminy Kowal poprzez nasilenie si§ wielu
problemow spolecznych, w znacz^cy sposob utrudnialy funkcjonowanie osob i rodzin.
Wedlug danych Filii Powiatowego Urzedu Pracy w Kowalu, wzrosla liczba osob
bezrobotnych i na koniec listopada 2012 roku ksztaltowalo si§ ona odpowiednio: ogolem 348
osob bezrobotnych, w tym 169 kobiet i 179 mezczyzn; z prawem do zasilku 72 osoby, w tym
27 kobiet i 45 mezczyzn. Nadal charakterystyczn^ cecha^ bezrobocia mieszkancow Gminy
Kowal jest niski poziom wyksztalcenia osob bezrobotnych. Najwiejksz^ grupe bezrobotnych
stanowiqi osoby posiadaj^ce wyksztalcenia zawodowe lub brak wyksztalcenia. Bezrobocie
mieszkancow gminy Kowal, wplywa na oslabienie instytucji rodziny, oslabienie wi^zi
rodzinnych i spolecznych, a w konsekwencji na rozwqj patologii spolecznych, alkoholizmu i
narkomanii prowadzacych do wykluczenia spolecznego. Brak pracy ma negatywny wplyw na
rodzine. Powoduje jej szybka^ degradacj^, poteguje biede, rozszerza sfere ubostwa i
przyczynia sie do roznego rodzaju patologii spolecznych. Zmusza rodziny do korzystania ze
wsparcia instytucji pomocowych, zwlaszcza pomocy spolecznej.
Z danych Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Kowalu wynika az 300 rodzin
korzystalo z roznego rodzaju wsparcia (w tym 77 z zasilkow celowych, 111 — zasilkow
okresowych - zrodlo: sprawozdanie MIPS za III kwartal 2012r.).
Z problemem
alkoholowym objetych pomocy w 2012 roku bylo 20 osob- w tym 7 osob bierze czynny
udzial w spotkaniach indywidualnych i grupowych
z terapeut^ uzaleznien.
W rejestrach Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych liguruja^ osoby
zgloszone przez czlonkow rodziny, pracownikow socjalnych, Policj^ i inne osoby celem
rozpocz^cia procedury zobowi^zania do leczenia uzaleznienia od alkoholu. Na podstawie
analizy dokumentow Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych ustalono,
iz pojawiaj^ si^ informacje dotycz^ce wszczynania awantur, uzywania sity fizycznej,
wyzwisk, popychania i szarpania oraz wyganiania innych czlonkow rodziny przez osoby
zglaszane do leczenia.
W sklad Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych wchodzi 9 osob
mi^dzy innymi: przedstawiciele samorz^du, lekarz, pracownik socjalny, dzielnicowy,
pedagog i radni.

Na wniosek czlonkow rodzin, Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej prowadzone s^
rozmowy motywujace do leczenia uzaleznienia.
Osobom uzaleznionym oraz wspohizaleznionym wskazuje sie mozliwosc wspolpracy
z terapeut^ uzaleznien i podejmowania leczenia w wyspecjalizowanych placowkach oraz
w Punkcie Konsultacyjnym mieszcz^cym sie w budynku Urzedu Gminy w Kowalu.
Osobom uzaleznionym, udzielana jest pomoc profilaktyczna i terapeutyczna.
W razie koniecznosci pomaga sie tez w umieszczeniu w zakladach zamknietych lecznictwa
odwykowego.
Liczba osob wezwanych na Komisj? - 38 osob,
Liczba osob zmotywowanych do leczenia uzaleznienia (zgiosili sie na wezwanie)
-13 osob,
Liczba osob, ktore podjely leczenie - 5 osob,
Skierowanie przez GKRPA na leczenie do Sadu - 1 osoba,
Leczenie w zakladzie zamknietym -1 osoba
Interwencji domowych policji bylo - 26 podczas, ktorych zostala wszczeta procedura
Niebieskiej Kartyw rodzinach-3,
- w trakcie realizacji - 3.
Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oparty jest na
wielokierunkowych dzialaniach, a w szczegolnosci na w trzech gtownych obszarach:
- profilaktycznym: czesc dotycz^ca edukacji mieszkancow,
- interwencyjnym: cz^sc dotyczaca pracy na rzecz osob doswiadczaj^cych przemocy,
- terapeutycznym: czesc dotyczaca pracy ze sprawc^ przemocy.
Cel glowny programu
Ograniczenie zjawiska oraz skutkow przemocy w rodzinie w gminy Kowal poprzez
stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji
i wsparcia dla osob
zagrozonych, b^dz uwiklanych w zjawisko przemocy.
Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie s^ realizewane przez jednostki
samorzqdu terytorialnego na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca
2004 o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 , poz. 1362 ze zm.) .
Gmina
podejmuje dzialania na rzecz przeciwdzialania przemocy w
w szczegolnosci w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

rodzinie,

1. Celem powolanego przez Wqjta Gminy Kowal Zespolu Interdyscyplinarnego jest szybsze
i skuteczniejsze podejmowanie dzialan zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz
zatrzymania przemocy w rodzinie, a takze planowanie i realizacja dzialan pomocowych w
oparciu o diagnoze potrzeb.
2. Zadania zespolu:
a) kompleksowa pomoc rodzinom dotknietym zjawiskiem przemocy,
b) wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawcow przemocy oraz
opracowanie adekwatnej strategii post^powania,
c) kierowanie ofiar i sprawcow przemocy do specjalistow,
d) monitorowanie sytuacji w rodzinach, w ktorych dochodzi do przemocy,
e) zbieranie materialow dowodowych zgodnie z procedure Niebieskiej Karty.

Cele szczegolowe programu
I. Dzialania profilaktyczne
Realize wane beda^ m. in. nastepuj^ce zadania:
- informowanie i edukacja spolecznosci lokalnych,
- profilaktyka zjawiska przemocy w rodzinie,
- poszerzanie wiedzy z zakresu praw osob doswiadczaj^cych przemocy oraz mozliwosci
uzyskania przez nie konkretnych form wsparcia,
- promowanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziaiania przemocy rodzinie,
- pomoc i monitoring rodzin, w ktorych wystajnla przemoc,
- prowadzenie statystyk
- stworzenie bazy danych dla ulatwienia monitorowania zjawiska przemocy w rodzinie.
Cel operacyjny:
Dzialania profilaktyczne w srodowisku lokalnym na rzecz podnoszenia wiedzy mieszkancow
na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
II. Dzialania interwencyjne
Realize wane bed^ m. in. nast^puj^ce zadania: wspieranie psychologiczne, terapeutyczne,
poradnictwo medyczne, prawne, socjalne, zawodowe dla osob doswiadczajacych przemocy,
zapewnienie bezpiecznego schronienia osobie dotknietej przemocy w rodzinie, izolacja
sprawcow
przemocy
od
osob
krzywdzonych.
Zwiekszenie efektywnosci dzialan pracownikow socjalnych, kuratorow w pracy z rodzin^,
celem zmniejszenia skali umieszczania dzieci w formach opieki zastepczej z powodu
przemocy, diagnozowanie skali zjawiska przemocy domowej, wspieranie koncepcyjne
i metodyczne osob pracuj^cych z ofiarami, sprawcami i swiadkami przemocy w rodzinie,
zwiekszanie liczby osob profesjonalnie dziaiaj^cych w zakresie przeciwdziaiania przemocy
przy realizacji zadari Programu.
Cel operacyjny:
1. Poprawajakosci i skutecznosci dzialan osob i instytucji dzialajqcych w obszarze
przeciwdzialania przemocy w rodzinie.
2. Rozbudowanie lokalnej ofertypomocy i wsparcia dla osob doswiadczajqcych przemocy
w rodzinie oraz zwiekszenie skutecznosci ochrony osob krzywdzonych.
Ill Dzialania terapeuteutyczne
Realizowane b$d$ zadania wspieraj^ce i korekcyjne dla osob stosuj^cych przemoc w rodzinie;
stworzenie spqjnego systemu oddziatywan terapeutyczno-korekcyjnych dla sprawcow
przemocy, inicjowanie wspolpracy w tym zakresie z Policja^, prokuratur^ i s^dem.
Cel operacyjny:
l.Opracowanie i realizacja dzialan korekcyjno - edukacyjnych wobec osob stosujqcych
przemoc w rodzinie.

Adresaci programu
1. Rodziny i osoby dotkniete zjawiskiem przemocy.
2. Rodziny i osoby zagrozone zjawiskiem przemocy.
3. Przedstawiciele instytucji i sluzb pracuj^cy z osobami i rodzinami zagrozonymi b^dz
dotknietymi przemocy m.in. pracownicy socjalni, policjanci, nauczyciele i pedagodzy szkolni,
pracownicy shizby zdrowia, czlonkowie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych.

Realizacja Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie Gminy Kowal na rok 2013
rozpocznie si$ podjeciem dzialari w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
Realizatorzy programu
1. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej,
2. Zespol Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie,
3. Komenda Policji,
4. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych,
S.Niepubliczne Zaklady Opieki Zdrowotnej, szpital,
6. Placowki oswiaty - szkoly,
7. Inne instytucje, organizacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne.
Glowne zalozenia programu:
1. Wypracowanie standardu wspolpracy sluzb na rzecz pomocy dziecku i rodzinie doznajacej
przemocy w rodzinie.
2. Tworzenie standardow dla pracy metoda^ grup roboczych.
3. Podwyzszenie kwalifikacji i umiejetnosci osob zawodowo dzialajacych w obszarze
przemocy wobec rodzin i dzieci przez profesjonalizacj? oferty wsparcia na rzecz ofiar
przemocy.
4. Realizewanie dzialan informacyjnych wsrod mieszkancow na temat problemow
zwi^zanych z przemocy w rodzinie.
5. Zwiekszanie liczby osob profesjonalnie dzialaj^cych w zakresie przeciwdzialania
przemocy przy realizacji zadan Programu.
6. Wprowadzenie stalego monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie.
7. Budowanie sieci specjalistycznego wsparcia polegajacego na wspolpracy
miedzyinstytucjonalnej.
8. Udostepnienie wiedzy z zakresu regulacji prawnych dotycz^cych wzajemnych zadan
i uprawnien wsrod przedstawicieli poszczegolnych resortow, sluzb, instytucji, placowek.
9. Promowanie i wdrazanie innowacyjnych sposobow i metod przeciwdzialania przemocy
w rodzinie.
Prognozowane efekty
1. Zwiekszenie dostepnosci pomocy dla ofiar przemocy.
2. Spadek liczby przypadkow przemocy w rodzinie, w tym spadek liczby rodzin, w ktorych
podejmowano interwencje wielokrotnie.
3. Poglebienie wiedzy spolecznosci lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej -stala
edukacja.
Zrodla finansowania
Zrodlem finansowania zadan zawartych w Programie Przeciwdzialania Przemocy Gminy
Kowal w roku 2013 s^ srodki wlasne Gminy, w tym wplywy z oplat za korzystanie
z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych.

Przewodnicz^oy Rady
Gminy w Kqwalu

