Uchwała Nr XXIX/99/2021
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2021-2025
Działając na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),
Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2021-2025 stanowiący Załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty
i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r.
Przewodniczący Rady
/-/ Łukasz Kurek
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 2021 r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
DLA GMINY JEDLIŃSK
NA LATA 2021–2025
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Wstęp
Przemoc jest zjawiskiem występującym we wszystkich środowiskach i w każdej
grupie społecznej. Prowadzi do degradacji podstawowej komórki społecznej jaką jest
rodzina, od której jakości zależy wartość społeczeństwa, jak również los jednostki.
Rodzina zaspakaja potrzeby emocjonalne swoich członków. Potrzeby te obejmują
znalezienie równowagi pomiędzy autonomią a zależnością oraz naukę zachowań
społecznych. Zdrowy związek to taki, w którym obydwoje partnerzy szanują się, uznając
swoje prawa do rozwoju, planów, marzeń, do samostanowienia. Ludzie wchodzący
w bliską relację nie zostają w ten sposób pozbawieni swoich autonomicznych praw, nie
stają się czyjąś własnością. Rodzina funkcjonująca zgodnie z przyjętymi normami
społecznymi zapewnia rozwój i wrastanie każdego członka, włączając także rodziców.
Dom rodzinny powinien być postrzegany jako środowisko miłości, bezpieczeństwa
i schronienia. Przemoc wywiera destrukcyjny wpływ na całą rodzinę, w tym także na
kształtowanie osobowości dziecka. Często jest powielana w kolejnych pokoleniach.
Przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem jednostajnym i najczęściej przechodzi ona
różne fazy, od narastającego napięcia i agresji (najczęściej słownej, ze strony osoby
najbliższej), poprzez przemoc fizyczną, często i psychiczną, do okresu spokoju, tzw. Fazy
„miodowego miesiąca”, po której cykl zwykle się powtarza, choć spokojniejsze okresy
pojawiają się coraz rzadziej.
Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2021-2025 jest realizacją art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, tekst jednolity) i jest
kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji programu na lata 2010–2015. Zespół
Interdyscyplinarny działający w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
obejmuje grupę profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą w sposób skoordynowany
w celu skutecznego reagowania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą. Podejmowane
dotychczas działania potwierdzają ich skuteczność zarówno w sferze udzielania
profesjonalnej pomocy jak również w sferze działań prewencyjnych. Podstawę programu
stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie, z którym wszelkie działania na rzecz
pomocy rodzinie są planowane i wdrażane przez specjalistów z różnych dziedzin.
Jednocześnie stwierdzić należy, że w latach 2018-2020 nastąpił znaczny wzrost
wszczętych procedur „Niebieska Karta”. Coraz więcej osób korzysta także z konsultacji w
formie świadczonej pracy socjalnej, udzielanych przez pracowników pomocy społecznej
oraz z pomocy psychologa i prawnika.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 zgodny jest z Krajowym Programem
Przeciwdziałania Przemocy na rok 2021, przyjętym Uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia
01 lutego 2021r. i Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
rok 2021 ( kontynuacja lat 2017-2020).
Rozdział I
1.1. Pojęcie przemocy
Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub
zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej zmuszające
do zachowania wbrew woli, w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty

3

życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną,
powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołując cierpienie
lub krzywdy moralne.
1.2. Rodzaje przemocy:
Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała,
pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia.
Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych
zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.
Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej
wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu.
Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne
uzależnienie ofiary od sprawcy.
Zaniedbanie – to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych
i emocjonalnych.
1.3. Cykle przemocy:
Faza narastania napięcia – początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia,
narastają sytuacje konfliktowe,
Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata, może
dokonać strasznych czynów nie zwracając uwagi na krzywdę innych,
Faza miodowego miesiąca – to czas skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna
dostrzegać to, co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje
poprawę, staje się uczynny i miły. Pozwala ofiarom uwierzyć, że teraz będzie inaczej.
Przemoc w rodzinie prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała, ale także do zaburzeń
emocjonalnych osób uwikłanych w przemoc. Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy
w rodzinie wymaga realizacji działań zawartych w niniejszym Programie. Zauważalna jest
potrzeba podjęcia kolejnych skutecznych działań w tym obszarze.
1.4. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinach z terenu gminy Jedlińsk
Analiza zjawiska przemocy w rodzinie według danych Komisariatu Policji
w Jedlińsku
ROK

2018

Ilość interwencji Policji do środowisk,
gdzie powodem wezwania było
stosowanie przemocy
Ilość założonych „Niebieskich Kart”

2019

2020

264

296

47

47

325
53

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Jedlińsku.
Według danych Komisariatu Policji w Jedlińsku w latach 2018–2020 ilość
interwencji służb społecznych w środowiska, w których dochodziło do stosowania aktów
przemocy w rodzinie utrzymywała się na poziomie lat ubiegłych. Natomiast jeśli chodzi o
ilość wszczętych procedur ,,Niebieskie Karty’’ to zauważa się tendencję wzrostową, w
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stosunku do lat ubiegłych. W 2018 roku Policja odnotowała 47 takich przypadków, w
2019 roku również było ich 47 , natomiast w 2020 roku takich przypadków było 53. Do
najczęstszych przejawów przemocy należą awantury domowe pod wpływem alkoholu,
wyzwiska i nadużywanie przemocy fizycznej. Osobami doznającymi przemocy są zwykle
małżonkowie.
Analiza zjawiska przemocy według danych Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Jedlińsku
ROK

2018

2019

2020

Liczba porad udzielonych przez GKRPA
w Jedlińsku osobom z problemem
38
42
36
alkoholowym
Ilość osób z problemem alkoholowym
skierowanych na konsultację
38
23
18
psychologiczną
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Jedlińsku.
Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlińsku
wynika, że w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku łącznie udzielono 116
osobom porad w wyniku zgłoszenia o objęcie leczeniem odwykowym. Również w tym
samym czasie 79 osób z problemem alkoholowym skierowano na konsultację
psychologiczne, w kierunku zmiany zachowania i zaprzestania nadużywania alkoholu.
Członkowie rodzin z problemem alkoholowym, którzy jednocześnie doświadczają
przemocy, najczęściej trafiają do gminnej komisji w poszukiwaniu pomocy w związku
z alkoholem, bo w tym upatrują głównej przyczyny agresywnego zachowania. Pomoc
rodzinie obejmuje całościową diagnozę różnych występujących problemów. Wśród nich
zaś szczególnej uwagi ze strony członków komisji wymaga przemoc w rodzinie ze
względu zarówno na częstotliwość jej współwystępowania jak i wagę konsekwencji. Dla
wielu ofiar spotkanie z gminną komisją może być pierwszą okazją, żeby opowiedzieć
o doświadczanej przemocy i uzyskać stosowną pomoc.
Analiza zjawiska przemocy według Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jedlińsku
ROK

2018

2019

2020

Ilość rodzin dotkniętych przemocą
15
14
10
korzystających z pomocy finansowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jedlińsku.
Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej wynika, że w 2018 roku rodzin
objętych pomocą było 338. Wsparciem finansowym w tym roku objęto 15 rodzin, u
których powodem przyznania pomocy było stosowanie przemocy. W 2019 roku objęto
wsparciem 307 rodzin, które skorzystały pomocy finansowej ośrodka, w tym 14 rodzin
dotkniętych było przemocą.
W 2020 roku wsparcia finansowego udzielono 330 rodzinom, w tym w 10
rodzinach, gdzie występowała przemoc. Należy podkreślić, że w latach 2018-2020
nastąpił spadek osób i rodzin korzystających z pomocy finansowej Gminnego Ośrodka

5

Pomocy Społecznej. Jak wynika z danych tutejszego ośrodka blisko 50%, w stosunku do
lat ubiegłych zmniejszyła się liczba rodzin ubiegających się o pomoc finansową. Powyższa
sytuacja spowodowana jest wprowadzeniem w życie programu 500+ dla dzieci oraz dla
dorosłych.

Rozdział 2
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY
Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy jest:
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 286 z późn.
zm.),
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r., poz. 163 ze zm.),
 Ustawa z dnia 25 lutego1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r., poz. 583 z późn.zm.),
 Ustawa z dnia 6 czerwca1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88 poz. 553
z późn. zm.),
 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020
przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29.04.2014 r.
Według polskich regulacji prawnych przemoc jest przestępstwem i jest ścigana na
podstawie przepisów Kodeksu Karnego. Podstawowym celem postępowania karnego jest
pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej.
Zgodnie z art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podejmowanie
interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu
o procedurę „Niebieskie Karty”. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła
na gminy obowiązek powoływania zespołów interdyscyplinarnych. Do zadań własnych
gminy należy tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powołany
obligatoryjnie zespół składający się z przedstawicieli jednostek pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony
zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorów sądowych podejmuje działania, w
związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie.
W indywidualnych przypadkach zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Wszczęcie
procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”
A w przypadku powzięcia podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub
w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą
świadkiem przemocy w rodzinie. Celem działania zespołu jest usprawnienie systemu
przepływu informacji między instytucjami oraz podjęcie równoczesnych działań o
charakterze interwencyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i korekcyjnym w celu
niesienia pomocy osobom krzywdzonym.
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INSTYTUCJE i SŁUŻBY SPOŁECZNE W RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE NA TERENIE GMINY JEDLIŃSK
Gmina
Do zadań gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
 opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie,
 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia,
 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Pomoc społeczna
Celem działań pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać.
Pomoc społeczna jest także udzielana w rodzinach dotkniętych przemocą.
W ramach procedury pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej:
 diagnozuje sytuację i potrzeby osoby doznającej przemocy,
 udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy,
 psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia,
 organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan
zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie,
 zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce
świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie,
 może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że
stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy
w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwości podjęcia terapii i udziale
w programach korekcyjno-edukacyjnych,
 wszczyna procedurę „Niebieskie Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 13.09.2011 r. oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Policja
Do podstawowych zadań Policji należy między innymi ochrona życia i zdrowia
ludzi. W ramach procedury obowiązkiem funkcjonariusza Policji jest:
 udzielanie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udzielenia pierwszej pomocy,
 organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan
zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie,
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 podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę
życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte
przemocą w rodzinie, włącznie oraz czynności w stosunku do osoby, wobec której
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc środków przymusu bezpośredniego i
zatrzymania,
 przeprowadza ze sprawcą przemocy osobą rozmowę, w szczególności
o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą
najbliższą, albo nad dzieckiem lub osobą nieporadną ze względu na jej stan
psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa tego sprawcę do zachowania zgodnego
z prawem i zasadami współżycia społecznego,
 przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych dla
zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa,
 podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym
występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty
sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół
interdyscyplinarny lub grupę roboczą,
 wszczyna procedurę „Niebieskie Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 13.09.2011 r. oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W ramach procedury przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych ma podobne obowiązki jak pracownik socjalny, za wyjątkiem zapewnienia
schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc.
 diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie,
 udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy,
w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia,
w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz
osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan
zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie,
 może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że
stosują przemoc w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy
w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i
udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie,
 wszczyna procedurę „Niebieskie Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Ochrona zdrowia
Przedstawiciel ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik
medyczny) każdorazowo udziela osobie dotkniętej przemocą w rodzinie informacji
o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania
bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała
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związanych z użyciem przemocy. Pomoc ofiarom przemocy powinna obejmować
następujące zadania:
 umiejętność przeprowadzenia spokojnej rozmowy umożliwiającej rozpoznanie
form przemocy i częstotliwości jej występowania,
 poinformowanie osoby, co do których istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie o istniejących możliwościach skorzystania z pomocy,
 wystawienie na prośbę poszkodowanych bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego
o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała powstałych wskutek użycia siły
psychicznej,
 poinformowanie o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,
 powiadomienie organów ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia
przestępstwa stwierdzonego podczas badania lekarskiego (podejrzenia
wykorzystywania seksualnego, ciężkie obrażenia ciała).
Oświata
Pracownik oświaty, w przypadku dziecka podejmuje następujące czynności:
 przeprowadza rozmowę z osobą doznającą przemocy, w warunkach
gwarantujących jej bezpieczeństwo, swobodę wypowiedzi i poszanowania
godności,
 diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie,
 udziela kompleksowych informacji o możliwości udzielenia pomocy
psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej,
 organizuje niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan
zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie,
 udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu,
faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej,
prawnej, socjalnej, i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach
pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie
specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Rozdział 3
CEL GŁÓWNY ORAZ CELE SZCZEÓŁOWE
1) Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie,
2) Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie
dostępności pomocy,
3) Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie.
Cele będą realizowane przez:
1) diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
2) podnoszenie wrażliwości społecznej wobec aktów przemocy w rodzinie,
3) wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
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4) edukację społeczeństwa w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy,
5) podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
3.1. Diagnoza zjawiska przemocy
Lp.
1.

Zadanie

Działania

Realizatorzy

Termin
realizacji

Analiza
danych
dotyczących
przemocy w
rodzinie

1.Sporządzanie
statystyk określających
wielkość zjawiska
przemocy i ich
aktualizacja,

 Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
 Zespół Interdyscyplinarny,
 Komisariat Policji
 GKRPA,
 Szkoły z terenu gminy
Jedlińsk

2021–2025

3.2. Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Lp.
1.

Zadanie

Działania

Realizatorzy

Prowadzenie przez
Zespół
Interdyscyplinarny
działań w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie

a) podejmowanie
działań
w środowisku
zagrożonym
przemocą w rodzinie
mających na celu
przeciwdziałanie
temu zjawisku,
b) inicjowanie
interwencji
w środowisku
dotkniętym
przemocą
w rodzinie,
c) rozpowszechnianie
informacji
o instytucjach,
osobach
i możliwościach
udzielenia pomocy
w środowisku
lokalnym,
d) inicjowanie działań
w stosunku do osób
stosujących przemoc
w rodzinie,
e) monitorowanie
sytuacji rodzin

 Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
 Zespół
Interdyscyplinarny,
 Komisariat Policji
 GKRPA,
 inne jednostki
działające na rzecz
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
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Termin
realizacji

Działania
ciągłe
2021–2025

dotkniętych
przemocą,
f) opracowanie
i realizacja planu
pomocy
w indywidualnych
przypadkach
wystąpienia
przemocy
w rodzinie,
g) zbieranie
materiałów
dowodowych
zgodnie z procedurą
„Niebieskiej Karty”,
h) występowanie
z zawiadomieniami
do prokuratury
o podejrzeniu
popełnienia czynów
określonych w art. 2
§ 2 ustawy
o przeciwdziałaniu
przemocy
w rodzinie
i) udział w działaniach
edukacyjnoinformacyjnych.
3.3. Wsparcie rodzin dotkniętych przemocą
Lp.

Zadanie

Działania

Realizatorzy/Partnerzy

1.

Pomoc w formie
schronienia
i pomocy
materialnej
ofiarom
przemocy
w rodzinie

a) nawiązanie
współpracy
z instytucjami
zapewniającymi
schronienie ofiarom
przemocy,
udzielanie
świadczeń
pieniężnych
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Termin
realizacji

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
2021–2025

2.

3.

Wsparcie
instytucjonalne
ofiarom
przemocy

Zmniejszenie
następstw
zjawiska
przemocy

a) prowadzenie pracy
socjalnej,
b) prowadzenie
poradnictwa
specjalistycznego
c) edukowanie ofiar
w zakresie
przysługujących im
praw



a) motywowanie
sprawców przemocy
do udziału
w programach
korekcyjnoedukacyjnych,







Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
placówki oświatowe
Zespół
Interdyscyplinarny
Komisariat Policji
w Jedlińsku
2021-2025




Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej,
Komisariat Policji
Zespół
interdyscyplinarny,

3.4. Podnoszenie świadomości społecznej na zjawiska związane z przemocą
w rodzinie
Lp.
1.

Zadanie

Działania

Realizatorzy/Partnerzy

Edukacja
a) podnoszenie
społeczeństwa
wiedzy w
w zakresie
społeczności
problematyki
lokalnej w zakresie
przeciwdziałania
problematyki
przemocy w
przeciwdziałania
rodzinie
przemocy
w rodzinie poprzez
zamieszczanie
informacji na
stronie
internetowej,
rozpowszechnianie
ulotek, materiałów
edukacyjnoinformacyjnych,
w tym
o instytucjach
udzielających
pomocy,
b) prowadzenie wśród
dzieci i młodzieży
profilaktyki
w zakresie agresji
i przemocy m.in.
poprzez
organizowanie
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Termin
realizacji

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej,
Komisariat Policji,
Placówki oświatowe,
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Zespół
Interdyscyplinarny,
Ochrona zdrowia
kuratorzy
2021–2025

zajęć w ramach
szkolnego
programu
profilaktyki,
c) organizowanie
czasu wolnego
dzieci i młodzieży,
d) współuczestnictwo
w kampaniach
prowadzonych na
rzecz
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie
3.5. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Lp.

Zadanie

Działania

Realizatorzy/Partnerzy

1.

Doskonalenie
grup
zawodowych
zaangażowanych
w problematykę
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie

a) uczestnictwo
w szkoleniach,
doradztwie,
warsztatach,
konferencjach
przedstawicieli
służb
podejmujących
działania na
rzecz rodzin
uwikłanych w
przemoc, w tym
szkolenia z
zakresu
diagnozowania
przemocy
w rodzinie,
realizacji
procedury
Niebieskiej
Karty, (szkolenia
wspólne
i resortowe),
b) organizowanie
spotkań
mających na
celu wymianę
doświadczeń
między
pracownikami
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Termin
realizacji

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej,
Komisariat Policji,
Placówki oświatowe,
GKRPA,
Zespół
Interdyscyplinarny,
kuratorzy

2021–2025

różnych
instytucji
wchodzących w
skład Zespołu
ODBIORCY PROGRAMU
Odbiorcami programu są:
1) Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy,
2) Rodziny i osoby zagrożone przemocą,
3) Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi
bądź dotkniętymi przemocą.
REALIZATORZY PROGRAMU
1) Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
3) Komisariat Policji w Jedlińsku,
4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5) Placówki oświatowe,
6) Placówki ochrony zdrowia,
7) Kuratorzy.
PRZEWIDYWANE EFEKTY
1) Zmniejszenie poczucia bezradności ofiar przemocy,
2) Zwiększenie wiedzy instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie na temat
zjawiska przemocy,
3) Usprawnienie świadczenia pomocy na rzecz rodzin dotkniętych przemocą,
4) Zmiana postaw społecznych wobec przemocy.
MIEJSCE I CZAS REALIZACJI PROGRAMU
Program będzie realizowany na terenie gminy Jedlińsk w latach 2021–2025.
Wdrażanie rozpocznie się po jego uchwaleniu, a działania zaplanowane do realizacji będą
wprowadzane w formie ciągłej.
MONITOROWANIE PROGRAMU
Program będzie monitorowany corocznie w formie sprawozdania, w oparciu
o dane przekazane przez jednostki realizujące zadania. Przeprowadzony monitoring
umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz
podejmowanie działań korygujących. Uzyskane informacje pozwolą na planowanie
działań i rozwijanie programu w przyszłości. Monitorowanie programu będzie
prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku.
FINANSOWANIE PROGRAMU
Źródłem finansowania Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2021–2025 są:
1. Środki własne gminy:
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a) będące w budżecie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jedlińsku na realizację zadań przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi
w rodzinie,
2. Dotacje celowe na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
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