
Zal^cznik do
UchwatyNr LI/325/10
Rady Gminy Slawno
z dnia 29 pazdziernika 2010 r.

Gminnv Prosram Przeciwdzialania Przemocv w Rodzinie oraz
Ochronv Oflar Przemocv w Rodzinie w Slawnie na lata 2010-2015

I. Podstawa prawna:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
/ Dz.U.78, poz. 4887.

2. Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi /Dz. U z. 1982r. Nr 35, poz. 230
z poz zm./,

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy
w rodzinie ( Dz. U . Nr 180, poz. 1493, z 2009r., poz. 1589, z 2010
r. Nr 28,poz. 146, Nr 125 poz. 8427,

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej
( Dz. U. z 2004r. Nr 64,poz 593 z poz. zm./,

5. Uchwata Rady Gminy Slawno Nr XXV/191/08 z dnia 28 listopada
2008r. w sprawie przyje^cia Gminnej Strategii Rozwiazywania
Problemow Spotecznych na lata 2008-2015.

//. Przyj&e definicje:

• rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostaja^ce
w faktycznym zwiajzku, wspolnie zamieszkuja_ce i gospodarujXce
/definicja zawarta w ustawie o pomocy spotecznej/,

• przemoc- przemocy nazywamy wywieranie wplywu
bez przyzwolenia osoby na jej proces myslowy, stan fizyczny
czy zachowanie. Przemoc psychiczna odbywa si§
za posrednictwem srodkow komunikacji; przemoc fizyczna
obejmuje uzycie sily flzycznej,

• ofiara przemocy-osoba, na ktora^ wbrew jej woli wywierany jest
wpfyw za posrednictwem srodkow komunikacji czy uzycie sify
fizycznej wplywaja^ce na jej proces myslowy, stan fizyczny bajdz
zachowanie.



///. Informacje ogolne dotyczqce przemocy w rodzinie.

Podstawowq. komorka^ spotecznajest rodzina. W rodzinie uczymy siej
zasad funkcjonowania spolecznego, wartosci kulturowych, poszanowania
drugiego cziowieka. To jak b^dzie ona funkcjonowata, jakie bejda^
wzajemne relacje, jak b^dq. wypemiane role spoteczne wplywa
na ksztaltowanie swiadomosci domownikow, a w szczegolnosci
dorastajajcych tarn dzieci. Tylko wzajemne poszanowanie i zrozumienie
stworzy prawidtowe zasady funkcjonowania, umiejejnosc radzenia sobie
z problemami.

W przypadku dezorganizacji zacieraja^ si$ podstawowe zasady
etyczne, moraine, a tym samych powstaja^ zaburzenia funkcjonowania
rodziny. Cze_sc osob decyduje si§ na rozstanie / rozwod, ucieczke/ znaczna
jednak grupa tkwi w zwia^zku, ktory z czasem staje si$ coraz bardziej
" toksyczny." Powstaja^niezdrowe relacje, a problemy rozwia^zywane sarnie
poprzez rozmow^, a poprzez uzycie sily. Niekoniecznie musi to bye sila
fizyczna, ktora widoczna jest na ciele ofiar w formie ran . Czasami duzo
gorsza jest przemoc psychiczna; krzyk; upokarzanie; ignorowanie. Czy
ofiara powinna si§ wstydzic, obwiniac czy sygnalizowac otoczeniu, ze nie
chce dalej tak zyc?

Przemoc jest, byta i b^dzie, bo jest to wpisane w „ kultur^"
ludzkosci, ale trzeba temu przeciwdziaiac gdyz sprawcy przemocy nie
mogq. czuc si§ bezkarni.

IV. Skala zjawiska przemocy w rodzinie

Zgodnie z danymi Panstwowej Agencji Rozwiajzywania Problemow
Alkoholowych badania pokazujaj ze:

• 36% Polakow przynajmniej raz doswiadczylo przemocy ze strony
partnera lub wspolmatzonka,

• 41% doroslych Polakow uwaza, ze lanie jeszcze nikomu
nie zaszkodzilo,

• 64% Polakow zna w swoim otoczeniu rodziny, w ktorych dochodzi
do przemocy,

• 63% doroslych Polakow przyznaje, ze w dziecinstwie byli karani
klapsami, 38% przyznaje, ze byli pici pasem lub innym przedmiotem,

• co czwarty pacjent lecznictwa odwykowego przyznaje si$
do stosowania przemocy wobec dzieci w czasie trwania choroby
alkoholowej.



Ponadto zgodnie z danymi za 2007 roku bylo:

• ponad 81 tys. interwencji policji w sprawach przemocy
w rodzinie,

• ponad 130 tys ofiar przemocy w tym ponad 55 tys. dzieci
i mtodziezy,

• ponad 81 tys. sprawcow przemocy w rodzinie, 815 z nich bylo pod
wplywem alkoholu,

• ponad 17 tys. osob skazanych za zn^canie si? nad rodzina .̂

V. System Wsparcia

\ Zadania Gminy w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Do zadan wlasnych gminy nalezy w szczegolnosci tworzenie
gminnego systemu przeciwdzialania przemocy oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w tym:

• 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 szczegolnosci poprzez dzialania edukacyjne
sluzajce wzmocnieniu opiekunczych i wychowawczych kompetencji
rodzicow w rodzinach zagrozonych przemocy w rodzinie;

• zapewnienie osobom dotkni^tym przemocy w rodzinie miejsc
w osrodkach wsparcia;

• tworzenie zespolow interdyscyplinarnych.

21 Metody przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie.

W celu realizacji zadan wynikajajcych z ustawy o przeciwdzialaniu
przemocy w rodzinie uruchamia si§ system przeciwdzialania przemocy
w rodzinie oraz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oparty na pracy
zespolu interdyscyplinarnego w ramach, ktorego zostana^ utworzone
dodatkowo grupy robocze prowadza^ce dzialania w sprawach
indywidualnych.



Zespol interdyscyplinarny prowadzic b^dzie:

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
dzialania w srodowiskach zagrozonych przemocy w rodzinie,

dzialalnosc informacyjnq. o instytucjach, osobach i mozliwosciach
udzielenia pomocy,
dzialania w stosunku do osob stosujajcych przemoc,
monitorowanie sytuacji rodzin, w ktorych dochodzi do przemocy oraz
rodzin zagrozonych wystajpieniem przemocy,
scistq. wspotprac£ z roznymi instytucjami w zakresie przeciwdziatania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
propagowanie silnych wi^zi rodzinnych,
spotkania tematyczne z przedstawicielami Policji, Sajdu,
spotkania integracyjne.

W ramach realizacji Gminny Program Przeciwdziatania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zachodzi
koniecznosc analizy skladanych przez osoby fizyczne, czlonkow zespohi
interdyscyplinarnego, instytucje, wnioskow jak rowniez sygnalow ze
srodowiska dotyczajcych przemocy rodzinie.

W ramach podejmowanych dzialan zachodzi koniecznosc:
- udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej lub socjalnej
dla ofiar przemocy,

- pracy Osrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego,
- pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie,
- prowadzenia procedury niebieskiej karty,
- wdrazania programow dotyczajcych przeciwdzialaniu przemocy

w rodzinie,
- dziatan informacyjnych dotyczajcych zjawiska przemocy oraz instytucji

niosaj^ych pomoc ofiarom przemocy,
- propagowania ogolnopolskiego Pogotowia dla Ofiar przemocy w rodzinie
,, Niebieska Linia."



3/ Filary Gminnego Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;

Policja Osrodki Zdrowia SqdRejonowy

Sprawca przemocy Organizacje pozarzqdowe
Gminny Osrodek
Pomocy Spolecznej

Ofiara przemocy

Gimnazja i Szkofy Gminna Komisja Rozwiqzywania
Podstawowe Problemow Alkoholowych

Jak widac na wskazanym wykazie w cafym systemic dziaian ofiara
przemocy jest umieszczona w centralnym punkcie z wyraznym
zaakcentowaniem jej postawy. Oprocz sprawcy przemocy wokol niej jest szereg
instytucji niosajcych pomoc. Najwazniejszym elementem skutecznosci dzialania
jest fakt zauwazenia przez ofiare^ ze nie jest sama, ze wokoJ niej sâ  ch^tni
i gotowi niesc pomoc, ze nie jest na uboczu i wystarczy tylko si§ rozejrzec.



VI. Zalozenia i cele systemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz
ochrony oflar przemocy w rodzinie.

W przeciwdzialaniu przemocy niezb^dne jest:

1 .Zapewnienie bezpieczenstwa ofierze przemocy.
2.Uswiadomienie, ofierze i sprawcy przemocy, ze nic nie usprawiedliwia

przemocy wobec drugiego cztowieka.
3.Uswiadomienie ofierze przemocy, ze za przemoc odpowiedzialny jest

tylko i wylajcznie sprawca przemocy, bez wzgl^du na to, co zrobita ofiara-
/przelamanie wstydu/.

4.Uswiadomienie, ze przemoc lubi si^ powtarzac w zwiajzku, z czym
reakcja musi bye natychmiastowa.

Priorytetami podejmowanych dzialan saj

• zmiana postaw spolecznych wobec przemocy w rodzinie,
• zmniejszenie rozmiarow zjawiska przemocy w rodzinie,
• zwiejtszenie skutecznosci i dostepnosci pomocy dla ofiar przemocy

w rodzinie,
• zwi^kszenie ilosci i skutecznosci interwencji podejmowanych wobec

sprawcow przemocy w rodzinie.

VII. Monitor'owanie skali zjawiska przemocy w rodzinie.

Nie zawsze bez pomocy innych jestesmy w stanie stwierdzic
jednoznacznie czy w danym srodowisku dochodzi do przemocy. Istniejq.
jednak pewne objawy, ktore mogq. swiadczyc o doswiadczaniu przemocy
np.:

1 Slady na ciele:

• zasinienia,
• odrapania,
• oparzenia,
• zlamania.

2. Zmiany w zachowaniu:

• trudnosci z koncentracja^
• klopoty ze snem,



• agresja,
• apatia,
» nadmierne pobudzenie ruchowe,
• jajcanie/ szczegolnie u dzieci/,
• moczenie nocne/ szczegolnie u dzieci/,
• unikanie bliskiego kontaktu - podanie rejki, wycofanie w przypadku zbyt

bliskiego podejscia lub gestu rejca/w szczegolnosci w przypadku dzieci/,
• skrytosc, zamknietosc w sobie,
• nadmierne poczucie winy,
• obnizona samoocena,
• depresja.

Istnieja^ rowniez pewne objawy, ktore moga^ wskazywac sprawce^
przemocy np.:

• dominacja w rozmowie,
• agresja slowna,
• impulsywnosc, napastliwosc lub
• zachowanie na pokaz/ zbytnie wyciszenie/.

Jak widac na podstawie W/w zachowan mozemy jedynie
przypuszczac, ze w srodowisku dochodzi do przemocy. Pewne zachowania,
oznaki moga^ bowiem wynikac np. ze stand w chorobowych, charakteru
osoby.

Niewatpliwie kolejnym sygnalem moze bye obserwacja takich
zachowanjak:

• nadmierna kontrola,
• wymuszanie bezwzgl^dnego posluszenstwa,
• zastraszanie,
• upokarzanie,
• lekcewazenie.

W celu oceny skali zjawiska oraz skutecznosci dzialania zachodzi
koniecznosc monitorowania problemu przemocy w rodzinie. Dzialanie
takie b^dzie mozliwe dzi^ki zaangazowaniu roznych grup spolecznych
i zawodowych. Stala obserwacja, wymiana informacji, rozmowy
z mieszkancami uiatwia^ prawidlowa^ ocen^ sytuacji i podj^cie stosownych
dzialan.


