
UCHWAtA NR XX/161/16

RADY GMINY StAWNO

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

W sprawie przyJQcia Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 110 ust. 10 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2015r poz. 163; z 2010 r.
Nr 217 poz. 1427; z 2015 r. poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310,
poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830 oraz z 2016r. poz. 195) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r.
poz. 1390) Rada Gminy Stawno uchwala co nast^puje:

§ 1. Przyjmuje si$ Gminny Program Przeciwdziatania Przemocy oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2020 w brzmieniu okreslonym
w Zatqczniku do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si$ Wojtowi Gminy Stawno.

§ 3. Traci moc Uchwata Nr XVI/135/15 Rady Gminy Stawno z dnia
29.12.2015r. w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Przeciwdziatania
Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2020

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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I. Wst§p

Przemoc, jako forma zachowan spolecznych towarzyszy cziowiekowi
od zawsze i moze dotykac kazdej sfery zycia cziowieka: osobistej, spolecznej,
gospodarczej i politycznej. Przemoc traktowana jest, bowiem jako zamierzone
dzialanie osoby, instytucji, spoleczenstwa lub panstwa, ktore ujemnie wpfywa
na zdrowie, rozwoj psychiczny i psychospoleczny.

Niniejszy Program ma na celu przeciwdzialanie przemocy w rodzinie
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Stawno, przy czym poj?cie
rodziny przyj?te jest, jako - osoby spokrewnione lub niespokrewnione
pozostaj^ce w faktycznym zwi^zku, wspolnie zamieszkuj^ce i gospodaruj^ce
/definicja zawarta w ustawie o pomocy spolecznej/; przemoc- wywieranie
wpfywu bez przyzwolenia osoby na jej proces myslowy, stan fizyczny czy
zachowanie (przemoc psychiczna odbywa si? za posrednictwem srodkow
komunikacji; przemoc fizyczna obejmuje uzycie sify fizycznej); ofiara przemocy-
osoba, na ktora^ wbrew jej woli wywierany jest wplyw za posrednictwem srodkow
komunikacji czy uzycie sify fizycznej wpfywaj^ce na jej proces myslowy, stan
fizyczny b^dz zachowanie. Wiadomo, ze przemoc niestety jest powszechnym
zjawiskiem. W niniejszym programie odniesiemy si$ w szczegolnosci
do przemocy w rodzinie.

Rodzina jest, bowiem podstawow^ komorka^ spoleczn^. W rodzinie uczymy
si^ zasad funkcjonowania spolecznego, wartosci kulturowych, poszanowania
drugiego cziowieka. To jak b^dzie ona funkcjonowala, jakie b^d^ wzajemne
relacje, jak b^da^ wypelniane role spoleczne wpfywa na ksztaltowanie
swiadomosci domownikow, a w szczegolnosci dorastaj^cych tarn dzieci. Tylko
wzajemne poszanowanie i zrozumienie stworzy prawidlowe zasady
funkcjonowania, umiejetnosc radzenia sobie z problemami.

W przypadku dezorganizacji rodziny zacieraj^ si? podstawowe zasady
etyczne, moraine, a tym samych powstaj^ zaburzenia funkcjonowania rodziny.
Cz§sc osob decyduje si? na rozstanie /rozwod, ucieczk?/ znaczna jednak grupa
tkwi w zwi^zku, ktory z czasem staje si? coraz bardziej ,,toksyczny". Powstaj^
niezdrowe relacje, a problemy rozwi^zywane sa_ nie poprzez rozmow?, a poprzez
uzycie sify. 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, byla i b?dzie, bo jest to wpisane w ,,kultur?" ludzkosci,
ale trzeba temu przeciwdzialac gdyz sprawcy przemocy nie moga_ czuc si?
bezkarni.



II. Diagnoza

1. Teoria przyczyn i skutkow przemocy w rodzinie

Przy zalozeniu, ze przyczyny zachowan nieakceptowanych spolecznie
mog^ miec rozny charakter w niniejszej diagnozie przedstawione zostan^ rozne
oblicza i uwarunkowania problemu z uwzgl^dnieniem ich wplywu na zachowania
agresywne prowadz^ce do przemocy wobec najblizszych.

Istnieje szereg teorii o przyczynach agresji i przemocy np.:

• przyczyny tkwi^ce w rodzinie-brak ciepla, zaangazowania, przyzwolenie na
stosowanie negatywnych zachowan, nierozwi^zane konflikty, kryzysy
rodzinne - klotnie, uzywanie alkoholu, narkotykow (obnizaj^cych stopien
kontroli, ograniczaja_cych wlasciw^ ocen§ sytuacji),

• przyczyny tkwia_ce w otoczeniu instytucjonalnym (szkole, zakladzie pracy)
hatas, mala przestrzen, ograniczona ruchliwosc, stala sytuacja oceny
i narzucony z gory porz^dek, zbyt wiele sytuacji bez mozliwosci wyboru,
zbyt duzo wymagan,

• wplyw grupy rowiesniczej-brak poczucia wspolodpowiedzialnosci, brak
jasnych regul, che/5 zdobycia pozycji w grupie,

• wplyw mediow-akty agresji i przemocy w filmach, grach komputerowych-
obnizenie poziomu empatii,

• niezaspokojone potrzeby prowadz^ce do frustracji, ktora moze si^
przejawiac agresj^ (wsrod niezaspokojonych potrzeb mozna wymienic:
potrzeba aktywnosci i nowych doswiadczen, potrzeba odnoszenia
sukcesow).

2. Zakres dzialan profilaktycznych i pomocowych na terenie Gminy Slawno

W celu zapobiegania zachowaniom nieakceptowanym spolecznie,
jak rowniez wspierania rodzin-osob wymagaj^cych pomocy tworzone
s^ programy oslonowe maj^ce na celu ujednolicenie zasad post^powania
i wskazania instytucji swiadcz^cych pomoc. Dlatego tez w Gminie Slawno
funkcjonuje m.in. Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdzialania
Narkomanii, Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, Gminny
Program Wspierania Rodziny.

Realizacja zadan wynikaj^cych z W/w Programow obejmuje swym
zasi^giem caly teren lez^cy w granicach administracyjnych Gminy Slawno,



w sklad, ktorej wchodzi 34 miejscowosci, w tym 33 solectwa: Antoninow,
Antoniowka, Bratkow, Celestynow, D^browa, Dabrowka, Gawrony, Gra_zowice,
Grudzen Kolonia, Grudzen Las, Jozefow, Kamien, Kunice, Kamilowka, Kozenin,
Ludwinow, Olszowiec, Ostrozna, Owadow, Poplawy, Psary, Prymusowa Wola,
Slawno, Slawno Kolonia, Sepno-Radonia, Szadkowice, Tomaszowek, Trojanow,
Unewel-Olszewice, Wincentynow, Wygnanow, Zachorzow Kolonia, Zachorzow
Wies.

Realizacja programow oparta jest na infrastrukturze spolecznej tzn. lokalnej
infrastrukturze edukacyjnej, kulturalnej, ochronie zdrowia, pomocy spolecznej,
przeciwdzialaniu patologiom spolecznym, bezrobociu, sporcie i rekreacji,
uslugach, bezpieczenstwie i porz^dku publicznym.

Grup^ docelowq. dzialan pomocowych s^ osoby wylaniane w trakcie pracy
roznego typu instytucji. Niezb^dne jest jednak obj^cie calej populacji profilaktyk^
w zakresie m.in. zdrowia i zdrowego stylu zycia, szkodliwosci uzywek jak i nie
akceptowanych spolecznie zachowan. Dodatkowo na biez^co dzialalnosc Szkol,
GKRPA, GOPS, Zespohi Interdyscyplinarnego, Komisariatu Policji ulatwia
ustalanie srodowisk wymagaj^cych wsparcia w roznych sferach zycia.

Informacje zawarte w niniejszym materiale prezentuj^ diagnoz^ aktualnej
sytuacji spolecznej Gminy Slawno.

3. Polozenie Gminy

Gmina Slawno polozona jest we wschodniej cze^ci wojewodztwa
lodzkiego, na Wzgorzach Opoczynskich bed^cych polnocnym obszarem Wyzyny
Kielecko-Sandomierskiej, w odleglosci 80 km od Lodzi, 20 km od Tomaszowa
Mazowieckiego oraz 10 km od Opoczna. Zajmuje powierzchni^ 128 km2,
co klasyfikuje j^ w grupie gmin srednich pod wzgl^dem powierzchni.

4. Dane statystyczne

Wedlug danych na dzien 31.12.2014 w gminie mieszkalo 7756 osob
w tym 3891 kobiet i 3866 m^zczyzn.

Zmiana w ostatnich trzech latach liczebnosci populacji na obszarze gminy
przedstawia si$ nastepuj^co:

Tabela Nr 1. Liczba zgonow i urodzen na terenie Gminy

Lata

liczba urodzen

liczba zgonow

Saldo

2012

104

113

-9

2013

88

89

- 1

2014

80

81

-1
Zrodlo: Urzqd Stanu Cywilnego



Jak widac liczba urodzen w 2013r i w 2014r. jest minimalnie nizsza
od liczby zgonow. W stosunku do 2012r. ostatnie lata wskazujajednak znaczny
spadek zarowno urodzeri jak i zgonow.

Bardzo istotnym elementem w strukturach demograficznych jest udzial
w wieku aktywnosci zawodowej.

Charakterystyka stabilnosci populacji w zakresie odsetek osob zawodowo
czynnych w ostatnich trzech latach przedstawia si§ nast^puj^co:

Tabela Nr 2. Kategorie wiekowe wg. aktywnosci zawodowej

Lata
przedprodukcyj ny
(0-181at)
w tym
kobiet
m^zczyzni
produkcyjny
(19-59 lat)
wtym
kobiety
m^zczyzni
poprodukcyjny
(pow. 60 lat)
wtym
kobiet
m^zczyzni

2012
1752

848
904

4786

2166
2620
1203

850
353

2013
1848

899
949

4686

2126
2560
1209

852
357

2014
1843

907
936

4378

2081
2297
1535

903
632

Zrodlo: Urzqd Stanu Cywilnego

przedprodukcyjny (0-18 lat)

produkcyjny (19-59)

D poprodukcyjny (pow. 60 lat)

LATA 2012 2013 2014

Na wskazan^ ilosc mieszkancow w 2014r. osoby w wieku:
• przedprodukcyjnym stanowi^-23,76% populacji,



• produkcyjnym stanowi^ -56,45 % populacji,
• poprodukcyjnym -19,79.% populacji

co oznacza, ze jest to zdecydowanie gmina w wieku aktywnosci zawodowej.

I przedprodukcyjny M produkcyjny IP poprodukcyjny

Istotnym elementem struktury demograficznej w analizach przestrzennych
jest saldo migracji. Z ponizszej tabeli wynika, ze ilosc mieszkancow gminy
ma tendencj^ maleja_ca^

Tabela Nr 3. Migracje na terenie Gminy

Lata

liczba zameldowan osob
pemoletnich

liczba wymeldowan osob

petnoletnich

Saldo

2012

230

233

-3

2013

142

102

+40

2014

48

35

+ 13
Zroctto: Urzqd Stanu Cywilnego

Przedstawione zestawienie wskazuje, ze w 2014r liczba wymeldowan jest
mniejsza od liczby nowo zameldowanych mieszkancow, jak to wystapilo rowniez
w roku 2013.

Kolejnym waznym elementem jest stosunek spoleczenstwa do zawieranych
malzenstw, co ilustruje ponizsze zestawienie.



Tabela Nr 4. Zawierane malzenstwa i rozwody

Lata

Przecietna liczba zawieranych
w ci^gu roku matzenstw

Przecietna liczba rozwodow

Saldo

2012

95

9

+86

2013

92

13

+79

2014

87

11

+76

Zrodlo: Urzqd Stanu Cywilnego

Jak widac spoleczenstwo nadal podchodzi do instytucji malzenstwa
z rozwag^, o czym swiadczy stosunkowo nieznaczny procent rozwodow
w stosunku do zawartych zwi^zkow malzenskich. Na podkreslenie zashlguje
jednak fakt, iz w 2012r. i 2013r. wystapila wieksza ilosci zawieranych matzenstw
w stosunku do 2014r.

5. Infrastruktura spoleczna

Na terenie Gminy w roku poprzednim funkcjonowato 6 Publicznych Szkol
Podstawowych, 2 Gimnazja, 1 Szkoia Zawodowa i 4 punkty przedszkolne.
L^czna ilosc uczniow- 1054; w szkotach podstawowych - 673,
w gimnazjach -249, szkola zawodowa- 31, punkty przedszkolne-101.

Ponadto znajdowafy si? 2 placowki kulturalno-oswiatowe (Gminny
Osrodek Kultury i Gminna Biblioteka); 2 Osrodki Zdrowia;! apteka; Gminny
Osrodek Pomocy Spolecznej - dodatkowo zadania realizowaia m.in. Gminna
Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych i Zespol Inter dyscyplinarny.
Wszystkie instytucje posiadajq odpowiednio przygotowanq kadre, co umozliwia
skutecznq realizacje zadan.

W roku poprzednim dzialai rowniez szereg organizacji pozarz^dowych tj:
• 6 klubow sportowych,
• 9OSP,
• 1 Gminny Zwi^zek Rolnikow, Kolek i Organizacji Rolniczych,
• 1 Stowarzyszenie Gminy Slawno" Tradycja i Rozwqj"

W ramach dzialan pomocowych na terenie gminy stale funkcjonuje rowniez
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu prowadzony przez
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw.



6. Rynek napojow alkoholowych

Tabela Nr 5. Sprzedaz najxvjow alkoholowych -limity i stan faktyczny
Lp.
1

2

3

4

5

6

Lata
Limit punktow sprzedazy napojow alkoholowych
uchwalony przez rad? Gminy
Limit punktow sprzedazy napojow alkoholowych
przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy
(sklepy)
Limit punktow sprzedazy napojow alkoholowych
przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy
(lokale gastronomiczne)
Liczba zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych
przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy
(sklepy)
Liczba zezwolen ria sprzedaz napojow alkoholowych
przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy
(lokale gastronomiczne)
Liczba jednorazowych zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych

2012

60

45

15

76

7

6

2013

60

45

15

77

4

4

2014

60

45

15

29

3

3

Zrodlo: Urzqd Gminy w Slawnie

Jak widac limit rynku alkoholowego na przestrzeni lat jest niezmienny,
co moze swiadczyc o stabilnosci branzy alkoholowej oraz popytu
na asortyment.

W 2014 roku widac jednak spadek jednorazowych zezwolen na sprzedaz
napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy,
jak rowniez widoczna jest tendencja spadkowa liczby wydanych zezwolen na
sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu
sprzedazy.

7. Bezpieczenstwo publiczne

Nad bezpieczenstwem i porz^dkiem publicznym na terenie Gminy czuwa
bezposrednio Komisariat Policji w Paradyzu. Na biez^co podejmuje on dzialania
m.in. w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie- (interwencje domowe,
procedura ,,Niebieskiej Karty") jak i w zakresie dbatosci o ,,abstynencje"
mieszkancow.



TabelaNr 6. Liczba dziaian Policji w stosunku do osob nietrzezwych
Lp.
1.

2.

Lata
Liczba zatrzymanych osob nietrzezwych w celu
wytrzezwienia w pomieszczeniach policy) nych
Liczba osob nietrzezwych przewiezionych przez
Policje do Izby Wytrzezwien

2012

20

0

2013

16

0

2014

8

0

Zrodlo: Komisariat Policji w Paradyzu

Od 2012 roku mozna zaobserwowac wyrazny spadek zatrzymanych osob
nietrzezwych. Zestawienia te mogq. swiadczyc jednak b^dz o czujnosci organow
Policji, b^dz o wzroscle odpowiedzialnosci mieszkancow.

Brak informacji aby na terenie Gminy podejmowane byry dziatania
interwencyjne w stosunku do osob po spozyciu narkotykow.

Jak wspomniano wielokrotnie alkohol i narkotyki 33. przyczyn^
agresywnych zachowan, co obrazuje ponizsze zestawienie.

Tabela Nr 7. Dzialania na rzecz srodowiska sprawcy przemocy
Lata
Liczba osob dotkni^tych przemocy w
rodzinie, z ktorymi kontaktowali si§
czlonkowie GKRPA w tym:

• ofiary przemocy w rodzinie
• sprawcy przemocy w rodzinie
• swiadkowie przemocy w

rodzinie

2012
62

29
33

0

2013
74

37
37

0

2014
65

26
26

13
Zrodlo: Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych

10 20 30 40

Dswiadkowie przemocy w rodzinie

• ofiary przemocy w rodzinie

I sprawcy przemocy w rodzinie

Widoczny jest w 2013r. nieznaczny wzrost prowadzonych spraw
w zakresie przemocy w rodzinie po spozyciu alkoholu przez domownikow.

10



Wszystkie jednak jak widac przypadki dotyczyty zachowan
poalkoholowych. Ze wzgl^du na brak niepokoj^cych sygnatow nie prowadzono
spraw ze wzgl^du na problem narkotykowy.

8. Sytuacja zdrowotna mieszkancow

W ramach niniejszej diagnozy niezbedne jest dokonanie rowniez oceny
sytuacji zdrowotnej mieszkancow w zakresie zaburzen psychicznych jak rowniez
problemu alkoholowego i narkomanii.

Tabela Nr 8. Skala niepelnosprawnosci na terenie Gminy
Lata

Osoby
posiadaj^ce potwierdzenie
niepelnosprawnosci
wtym:
z zaburzeniami
psychicznymi
i neurologicznymi

2011
Ogolem

299

104

K

150

49

M

178

55

2012
Ogolem

214

77

K

104

37

M

110

40

2013
Ogolem

194

22

K

93

10

M

101

12

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slavonic

Jak widac ilosc osob posiadaj^cych potwierdzenie niepelnosprawnosci
w tym z powodu zaburzen psychicznych lub neurologicznych na przestrzeni
trzech ostatnich lat jest porownywalna, choc w 2013 roku widac tendencje^

Wielokrotnie pewne zaburzenia widoczne sq. juz u najmlodszych
mieszkancow Gminy.

Na terenie powiatu funkcjonuje Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,
ktorej zadaniem jest zdiagnozowanie problemu dziecka jak rowniez wsparcie
rodzicow i nauczycieli w poprawie sytuacji.

Ponizsza tabela przedstawia skal$ problemow zdrowotnych dzieci -
uczniow szkol z terenu Gminy na przestrzenie 3 ostatnich lat.

Tabela Nr 9. Zaburzenia zdrowotne uczniow
Lata

Plec

Ilosc wydanych opinii

La_czna ilosc wydanych opinii

2012

M

49

K

20

69

2013

M

42

K

18

60

2014

M

44

K

22

66

Zrodlo: Publiczne Szkofy Podstawowe i Publiczne Gimnazja z terenu Gminy

11



Niepocieszaj^cy jest fakt, ze w 2014 roku w stosunku do roku poprzedniego
zwiekszyla si<? liczba dzieci posiadaj a^ych zalecenia z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. Niepokoj^ca jest rowniez nadal, pogl^biaj^ca si$ ,,zla kondycja"
chlopcow, ktorzy corocznie otrzymujq. znacznie wi^cej opinii Poradni niz
dziewczeta.

9. Bezrobocie wsrod osob niepehiosprawnych

Tabela Nr 10. Skala zjawiska bezrobocia wsrod osob niepelnosprawnych. na terenie Gminy

Lata

Ogolem osob zarejestrowanych w
PUP jako bezrobotni

w tym osoby niepelnosprawne

2012

Ogolem

525

26

K

273

12

M

253

14

2013

Ogolem

463

21

K

232

9

M

231

12

2014

Ogolem

329

23

K

160

7

M

169

16

Zrodlo: Powiatowy Urzqd Pracy w Opocznie

Jak wi§c widac stosunkowo nieznaczna grupa osob zarejestrowanych
w PUP s^ to osoby niepehiosprawne.

Analizuj^c bezrobocie wsrod osob niepelnosprawnych na podkreslenie
zashiguje stosunek osob niepelnosprawnych zarejestrowanych w PUP do osob
z zaburzeniami psychicznymi zarejestrowanymi w PUP, co przedstawia ponizsze
zestawienie.

Tabela Nr 11. Skala zjawiska bezrobocia osob z zaburzeniami psychicznymi w stosunku
do osob zdrowych i niepelnosprawnych z terenu Grain

Lp.

1

2

3

Lata

Ilosc osob zarejestrowranych w PUP bez orzeczenia o
niepemosprawnosci

Ilosc osob zarej estro wanych w PUP posiadaj ̂ cych orzeczenia o
niepelnosprawnosci ( bez zaburzen psychicznych)

Ilosc osob zarej estro w^anych w PUP posiadaj acych orzeczenia o
niepelnosprawnosci ze wzgledu na zaburzenia psychiczne

2012

499

23

3

2013

442

17

4

2014

306

21

2

Zrodlo: Powiatowy Urzqd Pracy w Opocznie
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Wskazane zestawienie wskazuje nieznaczny procent osob
niepelnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w stosunku do wszystkich
osob niepemosprawnych zarejestrowanych w PUP.
niepemosprawnycn z zaourzeniami psycmc
osob niepemosprawnych zarejestrowanych w

10. Dziafania pomocowe

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdzialaniu

narkomanii, ustawa o wspieraniu rodziny, jak rowniez ustawa
0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie obliguje m.in. organy administracji
samorz^dowej do podejmowania stosownych dzialan. Gmina maj^c na uwadze
dobro spolecznosci lokalnej na podstawie rodz^cego si§ zapotrzebowania
na swiadczenie poszczegolnych uslug realizuje zadania w oparciu o posiadane
1 dostepne instrumenty.

Podstawowy nacisk polozony jest na dzialalnosc profilaktyczn^ i wczesne
reagowanie.

Szkoly Podstawowe jako instytucje pierwszego kontaktu dla mlodych osob
interweniuj^ w przypadku wystapienia sygnalow swiadcz^cych o niepokoja_cych
objawach-w ramach prowadzonych zajec posiadaj^ programy profilaktyczne,
w ktorych zawieraj^ sie m.in. takie zadania jak:

1. promowanie zasad zdrowego stylu zycia,
2. zapobieganie uzaleznieniom,
3. radzenie sobie z wlasna^ i cudza^ agresja^
4. poznawanie systemow wartosci i wplywow spolecznych,
5. pomoc uczniom w rozwi^zywaniu problemow emocjonalnych w okresie

dojrzewania,
6. nauka pokonywania problemow i rozwi^zywania konfliktow
7. promowanie zycia bez uzaleznieh

Dzieki wspolpracy z rodzicami i Poradni^ Psychologiczno-Pedagogiczn^
w Opocznie dzieci odpowiednio wczesnie s^ diagnozowane i poddane stosownej
opiece.

Dlatego tez w szkolach prowadzone jest:
1.wczesne wspomaganie:

a) w2014r- 8-dzieci,
b)w2013r.-8-dzieci,
c)w2012r-9-dzieci,
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2.indywidualne nauczanie :
a) w 2014r -5- dzieci,
b)w2013r-6-dzieci,
c) w 2012r -6- dzieci,

Wychodzac naprzeciw problemom zdrowia psychicznego Wqjt Gminy
Slawno umozliwia rowniez mieszkancom korzystanie z wszechstronnej pomocy
zapewnianej przez Srodowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu.

Niezmiennie od 201 Or. ilosc uczestnikow to 60 osob/ limit miejsc.

Jak widac na ponizszym zestawieniu widoczna jest tendencja wyrownanego
zapotrzebowania zarowno dla kobiet jak i mezczyzn, choc delikatnie wzrasta
uczestnictwo mezczyzn.

• 2012 roku uczestniczyio 31 kobiety i 29 mezczyzn;
• 2013 roku uczestniczylo 29 kobiet i 31 mezczyzn;
• 2014 roku uczestniczylo 29 kobiet i 31 mezczyzn.

Zatrudniona kadra posiada pelne kwalifikacje do wykonywanego zawodu,
a zatrudnienie dostosowane jest do potrzeb.

Szeroko zakrojon^ pomoc na rzecz osob i rodzin z problemami prowadzi
rowniez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej jest to pomoc zarowno finansowa,
rzeczowa jak i ushigowa w tym min. praca socjalna, pomoc logopedyczna, zabiegi
rehabilitacyjne. Pomoc swiadczona jest w szczegolnosci w oparciu o ustawy
o swiadczeniach rodzirmych jak i ustawy o pomocy spolecznej.

W ramach realizacji ustawy o swiadczeniach rodzirmych m.in. osoby
z zaburzeniami psychicznymi maj^ mozliwosc pobierania zasilku
piel^gnacyjnego - skale swiadczen wskazuje ponizsze zestawienie.

Tabela Nr 12. Ilosc osob korzystaj^cych ze swiadczen rodzinnych z podzialem na osoby
z zaburzeniami psychicznyoii
Lata
Laczna ilosc osob korzystaj^cych
ze swiadczen opiekunczych w mysl
ustawy o swiadczeniach rodzinnych
w tym z zaburzeniami psychicznymi

2012

214

77

2013

194

22

2014

202

35
Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

Jak widac stosunkowo nieduza grupa osob niepelnosprawnych
pobieraj^cych zasilek pielejmacyjny, to osoby z zaburzeniami psychicznymi.
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Roznego typu wsparcie prowadzone jest rowniez na podstawie ustawy
o pomocy spolecznej.

Tabela Nr 13. Ilosc osob korzystaj^cych z pomocy spolecznej z podzialem na osoby
z zaburzeniami psychicznyini
Lata
L^czna ilosc osob korzystaj^cych
ze swiadczen w mysl
ustawy o pomocy spoiecznej
w tym:

- z zaburzeniami psychicznymi

2012

659

73

2013

771

75

2014

660

71

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

Dodatkowo Osrodek Pomocy Spolecznej stara si§ wszechstronnq pomocy
obja_c rodziny z problemem alkoholowych z zasady nie jest to jednak wsparcie
finansowe.

Tabela Nr 14. Liczba osob korzystaj^cych z pomocy spolecznej ze wzgledu na problem
alkoholowy w rodzinie

Lp.
1

2

Lata
Ogolna liczba osob korzystaja_cych z pomocy finansowej
wGOPS
Liczba rodzin korzy staj ̂ cych z pomocy finansowej w
GOPS objetych pomocy z powodu uzaleznienia lub
naduzywania alkoholu, przez co najmniej jednego z
czlonkow rodziny

2012

524

2

2013

697

0

2014

558

1

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie

Dzialania pomocowe prowadzi rowniez powolana przez Wqjta Gminy
Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych

Tabela Nr 15. Dzialania Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych
w zakresie prowadzenia indywidualnego przypadku na przestrzeni 3 lat
Lp.
1.

2.

Lata
Liczba czlonkow rodzin osob z problemem
alkoholowych, z ktorymi GKRPA przeprowadzila
rozmowy
Liczba osob w stosunku, do ktorych GKRPA podj^la
czynnosci zmierzajq.ce do ustalenia zasadnosci
zastosowania wobec osoby uzaleznionej od alkoholu
obowi^zku leczenia odwykowego

2012

10

13

2013

21

18

2014

26

20
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3. Liczba osob, wobec ktorych GKRPA wystapila do S^du
z wnioskiem o zobowi^zanie do podj^cia leczenia
odwykowego

0

Zrodlo: Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Slawnie

H Liczba cztonk6w rodzin osob z problemem alkoholowym, z kt6rymi GKRPA przeprowadzita rozmowy

n Liczba os6b w stosunku, do kt6rych GKRPA podje^a czynnosci zmierzaja.ce do ustalenia zasadnosci i
zastosowania wobec osoby uzaleznionej od alkoholu obowiqzku leczenia odwykowego

Q Liczba os6b, wobec ktorych GKRPA wystapite do Sa.du z wnioskiem o zobowia^zanie do podj^cia leczenia
odwykowego

Jak wi^c widac liczba osob w stosunku, do ktorych GKRPA podejmuje
czynnosci zmierzaj^ce do ustalenia zasadnosci zastosowania obowiazku leczenia
odwykowego corocznie wzrasta.

W celu petniejszego zdiagnozowania problemu rodziny oprocz
wielokrotnych rozmow z osob^ naduzywaj^c^ alkoholu prowadzone
s^ rozmowy z czlonkami rodziny — wielokromie ofiarami lub swiadkami
przemocy.

W ramach zwi^kszenia pomocy specjalistycznej corocznie Wojt Gminy
zawiera Umow$ ze Starost^ Powiatu Opoczynskiego na swiadczenie ushig
Osrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego b^d^cego
w strukturach PCPR w zakresie:

a) Poradnictwa prawnego,
b) Poradnictwa psychologicznego,
c) Terapii indywidualnej i grupowej,
d) Terapii rodzin,
e) Poradnictwa socjalnego.
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TabelaNr 16. Osoby korzystajace z Osrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Rodzinnego w Opocznie

Lata
L^czna ilosc osob/rodzin korzystaj^cych z Osrodka
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego z
terenu powiatu opoczynskiego
wtym:
z terenu Gminy Slawno

2012

925

36

2013

1022

38

2014

890

38
Zrodlo: Osrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego w Opocznie przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie \v Opocznie

2012 2013 2014

Stqczna ilosd osob/rodzin korzystajqcych z
Osrodka Interwencji Kryzysowej i
Poradnictwa Rodzinnego z terenu powiatu
opoczyriskiego

Jak widac w ostatnich dwoch latach nieznacznie wzrastala swiadomosc
spoleczna w zakresie korzystania ze specjalistycznej pomocy, choc osoby nadal
wielokrotnie deklaruja_ potrzebe uzyskania pomocy w Osrodku Interwencji
Kryzysowej.

Na uwag§ zastuguje fakt, ze Osrodek Pomocy Spoiecznej nie prowadzil
spraw z zakresu dzialan pomocowych ze wzgl^du na narkomanie^ Brak bowiem
sygnalow w tym rowniez ze Szkol czy Osrodkow Zdrowia o wyst^powaniu
takiego zjawiska. Wszelkie dzialania ograniczaj^ si$ wylq.cznie do szeroko
zakrojonej profilaktyki.

11. Ocena zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy

,,Niebieska Kart£i" to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie.
Obowiazuje w pomocy spoiecznej od 2004r. Jest zalecana takze do stosowania
przez miejskie i gminne komisje rozwi^zywania problemow alkoholowych.
Glownym celem ,,Niebieskiej Karty" jest rozpoznawanie przemocy
i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli roznych sluzb
w srodowisku lokalnym, ale tez tworzenie warunkow do systemowego,
interdyscyplinarnego modelu pracy z rodzina^ Podstaw^ skutecznosci procedury
i oferowanej pomocy jest wspolpraca przedstawicieli roznych sluzb.
Uruchomienie procedury ,,Niebieskiej Karty" to pocz^tek procesu pomagania.
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Jednym ze wskaznikow wyst^powania przemocy na terenie Gminy s^ dane
z zakresu prowadzenia procedury „ Niebieskiej Karty," co ilustruje ponizsze
zestawienie.

Tabela Nr 17. DziaJania podejmowane vv ramach procedury ,,Niebieskiej Karty"
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Wyszczegolnienie
Liczba rodzin
korzystajacych z pomocy
w ramach procedury
,,Niebieskiej Karty"
Liczba realizowanych
,,Niebieskich Kart "
w tym otrzymanych od:
Policji
Przedstawiciela oswiaty
Pracownika GOPS
Pracownika shizby zdrowia
Liczba posiedzen grup
roboczych
Ilosc podjetych dziatan
w formie:
ustalenia danych osoby
wobec ktorej ismiejo
podejrzenie, ze stosuje
przemoc w rodzinie-
,,Niebieska Karta-D"
weryfikacji danych osoby,
co do ktorej istnieje
podejrzenie, ze jest
dotkni^ta przemoca
w rodzinie ,,Niebieska karta-C"
skierowania wniosku
doGKRPA wSlawnie
o podj^cie dzialan
w kierunku leczenia
odwykowego osob>
podejrzanej, ze stosuje
przemoc w rodzinie
skierowanie wniosku
do Prokuratury Rejonowej
w Opocznie o podejrzeniu
popehiienia przest^pstwa
wizyt monitoruj^cych
Zamkniecia procedury/ilosc
kart

2012

30

41

40
0
1
0

12

29

33

0

0

100

27

2013

36

37

31
0
6
0

47

18

19

3

2

103

30

2014

26

32

27
0
5
0

79

11

13

1

0

104

21

Zrodlo: Zespol Interdyscyplinarny

Zgodnie z powyzszym zestawieniem na przestrzeni trzech lat
systematycznie maleje skala zjawiska przemocy na terenie gminy Siawno.
Ponadto zauwazalna jest w stosunku do roku 2012 zwiekszona aktywnosc
Osrodka Pomocy Spolecznej w uruchamianiu procedury ,,Niebieskiej Karty".
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Pomimo uprawnien szeregu instytucji nadal fakt wystajpienia przemocy
najcze^ciej zglaszany jest funkcjonariuszom komisariatu policji, a takze
pracownikom osrodka pomocy spotecznej. Istotny jest fakt, ze pomimo
malej^cego zjawiska przemocy w rodzinie corocznie wzrasta liczba wizyt
monitoruja_cych co prawdopodobnie wplywa na zwiekszenie poczucia
bezpieczenstwa ofiar przemocy i naruszenie poczucia bezkarnosci w stosunku
do sprawcow przemocy.

Przemoc na terenie Gminy Slawno wystejmje zarowno w rodzinach
wielodzietnych - 55%, jak i rodzinach, w ktorych nie ma dzieci - 45%.
Po przeanalizowaniu ,,Niebieskich Kart" mozna stwierdzic, ze najczesciej
do przemocy dochodzi w malzenstwach-69%, a osobami pokrzywdzonymi
sq. glownie kobiety, zas sprawcami m^zczyzni-96%. Problem przemocy
wystepuje najczesciej w rodzinach, w ktorych zarowno sprawca, jak i ofiara
to osoby w wieku produkcyjnym, jednakze niejednokrotnie jest tak, ze ofiara jest
osoba^ nieaktywna_ zawodowo z uwagi na sprawowanie opieki nad dziecmi.

Przemoc w rodzinie dotyka nie tylko tych, ktorzy bezposrednio jej doznaja^
Przemoc w rodzinie w znacznym stopniu dotyka tez dzieci. Dzieci
wychowywane w rodzinie, w ktorej jeden z rodzicow stosuje przemoc wobec
drugiego rodzica, nie maja^ zaspokojonej podstawowej potrzeby psychologicznej,
jak^ jest potrzeba bezpieczenstwa. Przezywaj^ tez wiele negatywnych uczuc: l^k,
wstyd, poczucie winy. To sprawia, ze czesto wystepuj^ u nich zaburzenia
emocjonalne i zaburzenia zachowania.

Istotny jest rowniez fakt, ze z zasady do przemocy w rodzinie dochodzi
w sytuacjach, gdzie jeden z domownikow (sprawca) naduzywa alkoholu.
Nagminna jest rowniez sytuacja, ze w czasie pierwszego kontaktu pracownika
socjalnego z rodzina^ problem przemocy nadal jest tematem tabu. Przemoc
domowa jest procederem marginalizowanym i przemilczanym przez rodziny nia^
dotkniete, s^siadow, najblizsze srodowisko lokalne, dlatego tez mozna zakladac,
ze dotyka wiele rodzin, ktore nie ujawniaj^ problemu.

Duzy potencjal instytucji pomagaj^cych ofiarom przemocy jak i innym
grupom zagrozonym wykluczeniem spolecznym oraz wszechstronna ocena
zjawisk na terenie Gminy umozliwila okreslenie potrzeb i mozliwosci, a tym
samym wypracowanie najbardziej skutecznych metod dzialania.

12. Analiza SWOT

Opracowana diagnoza problemu przemocy w rodzinie, a takze potrzeby
i oczekiwania zglaszane przez osoby dzialaj^ce w obszarze przeciwdzialania
przemocy w rodzinie umozliwily sporz^dzenie analizy SWOT, ktora okresla
mocne i slabe strony, a takze szanse i zagrozenia systemu przeciwdzialania
przemocy w rodzinie w Gminie Slawno.
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Mocne strony:
funkcjonowanie ZespoJu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy;
a) mozliwosc skorzystania z programow korekcyjno-edukacyjnych dla

sprawcow przemocy;
b) dobra znajomosc srodowiska przez pracownikow socjalnych;
c) dobra wspolpraca instytucji odpowiedzialnych za udzielanie wsparcia

rodzinom;
d) dobrze przygotowana i stale doskonal^ca umiejetnosci kadra instytucji

dzialaj^cych na rzecz rodziny;
e) coroczna diagnoza problemow spotecznych umozliwiaj^ca ocen$ sytuacji,

skutecznosci podejmowanych dzialan, wdrazanie nowych rozwi^zan;
f) realizacja projektow unijnych z zakresu roznych sfer zycia spotecznego;
g) szeroko rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe umozliwiaj^ce

organizacj^ czasu wolnego (boiska, swietlice, domy ludowe).
Slabe strony:

a) zjawisko silnie zakorzenione w obyczajowosci;
b) pogl^d o braku konsekwencji ponoszonych przez sprawc^;
c) niedostateczna pomoc specjalistow dla ofiar przemocy;
d) zjawisko silnie powi^zane z innymi szkodliwymi zjawiskami

(np. ubostwem, uzaleznieniem) - przemoc moze bye zarowno ich skutkiem,
jak i przyczyna^

e) migracja spoteczna prowadz^ca ro rozpadu rodziny.

Szansy:
a) szkolenie dla kadr pomocy spolecznej, policji, ochrony zdrowia, w zakresie

przeciwdzialania przemocy i reagowania na zjawisko;
b) zwiejkszaj^cy si^ wskaznik zaufania do instytucji udzielaj^cych pomocy

osobom pokrzywdzonym;
c) realna wspolpraca samorz^dow terytorialnych z innymi podmiotami

realizuj^cymi zadania wynikaj^ce z ustawy o przeciwdzialaniu przemocy;
d) zmiany w polityce prorodzinnej, polityka prospoleczna;
e) realizacja przez szkoly szkolnych programow profilaktycznych;
f) podniesienie poziomu zycia poprzez realizacj^ m.in. projektow unijnych.

Zagrozenia:
a) bezradnosc i biernosc rodzin wobec rozwi^zywania wlasnych problemow;
b) poczucie bezkarnosci u osob stosuj^cych przemoc;
c) wzrost patologii spolecznych;
d) rozci^gni^te w czasie dzialania od ujawnienia przemocy do trwalej zmiany

w sytuacji ofiary;
e) rozpad rodziny spowodowany migracj^ zawodow^.
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III. Podstawy prawne opracowania programu

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1997r.
(Dz.U z 1997r. Nr 78 poz. 483 z pozn. zm)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. z 2015r. poz. 1390)
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej (Dz.U z 2015r. poz. 163
z pozn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2015r. poz. 1286),
5.Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz.U z 2015r.
poz. 20827,
6.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.Uz 1997r. Nr 88 poz. 553
z pozn. zm.).

IV. System Wsparcia
Wychodzac naprzeciw przemocy Gminom zostafy powierzone zadania 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
wtym:

• 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 sluz^ce
wzmocnieniu opiekunczych i wychowawczych kompetencji rodzicow
w rodzinach zagrozonych przemocy w rodzinie,

• zapewnienie osobom dotknietym przemocy w rodzinie miejsc w osrodkach
wsparcia.

Najwazniejszym elementem skutecznosci dzialania jest fakt zauwazenia
przez ofiar$, ze nie jest sama, ze wokol niej s^ chetni i gotowi niesc pomoc, ze nie
jest na uboczu i wystarczy tylko si$ rozejrzec. Bezdyskusyjny jest fakt,
ze systemic przeciwdzialania przemocy ofiara przemocy jest umieszczona
w centralnym punkcie z wyraznym zaakcentowaniem jej postawy. Oprocz
sprawcy przemocy wokol niej jest szereg instytucji nios^cych pomoc.

W celu realizacji zadan wynikaj^cych z ustawy o przeciwdzialaniu
przemocy w rodzinie uruchamia si§ system przeciwdzialania przemocy
w rodzinie oraz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oparty na pracy zespohi
interdyscyplinarnego w ramach ktorego utworzone s^ dodatkowo grupy robocze
prowadz^ce dzialania w sprawach indywidualnych.

W ramach realizacji Gminnego Program Przeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zachodzi koniecznosc
analizy skladanych przez osoby fizyczne, czlonkow zespohi
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interdyscyplinarnego, instytucje, wnioskow jak rowniez sygnalow ze srodowiska
dotycz^cych przemocy rodzinie.
W ramach podejmowanych dzialan zachodzi koniecznosc:

- diagnozowania problemu przemocy w rodzinie,
- dzialan w srodowiskach zagrozonych przemocy w rodzinie,
- dziaian w stosunku do osob stosuj^cych przemoc i doznaj^cych przemocy,
- monitorowania sytuacji rodzin, w ktorych dochodzi do przemocy oraz rodzin

zagrozonych wyst^pieniem przemocy,
- scislej wspolpracy z roznymi instytucjami w zakresie przeciwdzialania

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- udzielania pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej lub socjalnej

dla ofiar przemocy,
- pracy Osrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego,
- prowadzenia procedury ,,Niebieskiej Karty",
- wdrazania programow dotycza_cych przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie,
- dziaian informacyjnych dotycz^cych zjawiska przemocy oraz instytucji

nios^cych pomoc ofiarom i sprawcom przemocy.

Zespol interdyscyplinamy prowadzi m.in.:

A. Dzialania diagnostyczne.
B. Dziatania profilaktyczne.
C. Dzialania wspieraj^ce.

C.I. Dzialania na rzecz dorosfych ofiar przemocy.
C.2. Dzialania na rzecz dzieci z rodzin dotknietych przemocy.
C.3. Dzialania ze sprawcami przemocy.

Na terenie Gminy Koordynatorem ds. Przeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie bedzie Przewodnicz^cy
Zespolu Interdyscyplinarnego - realizatorami programu b§d^ przedstawiciele
roznych instytucji wchodz^cych m.in. w sklad Zespolu Interdyscyplinarnego
w tym:

• Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Slawnie - obszar dzialania:
> diagnoza;
> poradnictwo;
> promocja i realizacja procedury ,,Niebiskiej Karty";
> udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego.

• Oisrodka Zdrowia w Slawnie — obszar dzialania:
> wczesna diagnoza;
> przekazywanie informacji na temat roznych form pomocy;
> realizacja procedury ,,Niebieskiej Karty".
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• Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Slawnie-
obszar dzialania:'
> realizacja dzialan wynikaj^cych z ustawy o przeciwdzialaniu

przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdzialaniu
narkomanii;

• Publicznych Szkol z terenu Gminy - obszar dzialania:
> realizacja procedury ,,Niebieskiej Karty";
> monitoring srodowisk przemocowych;
> dzialalnosc profilaktyczna.

• Komisariatu Policji w Paradyzu - obszar dzialania:
> realizacja procedury ,,Niebieskiej Karty";
> podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia przepisow ustawy

o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie.
• S^du Rejonowego w Opocznie - obszar dzialania:

^ rozpatrywanie spraw z zakresu przemocy;
> nadzor nad srodowiskami objejymi kuratel^ s^dow^.

• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie - obszar dzialania:
> organizewanie pomocy psychologicznej dla osob znajduj^cych si$

w trudnej sytuacji zyciowej.
jak rowniez :
• Urz^du Gminy w Slawnie,
• Gminnego Osrodka Kultury w Slawnie.
• organizacji pozarzaxiowych.

Osoby wchodz^ce w sklad zespolu posiadaj^ doswiadczenie w dzialaniach
na rzecz srodowiska lokalnego, w tym przeciwdzialaniu przemocy. Dodatkowo
wszystkie osoby posiadaj^ przeszkolenie z zakresu realizacji procedury
,,Niebieskiej Karty".

V. Zalozenia i cele systemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie

W niniejszym Programie przyjeto, ze w przeciwdzialaniu przemocy oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie niezb^dne jest:

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

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

sprawca przemocy, bez wzgl^du na to, co zrobila ofiara /przelamanie
wstydu/.
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4. Uzyskanie przez sprawc? przemocy swiadomosci wtasnych negatywnych
zachowan wobec bliskich.

5. Uswiadomienie, ze przemoc lubi sie powtarzac w zwi^zku, z czym reakcja
musi bye natychmlastowa.

6. Umiej^tne rozpoznanie przez sprawc? przemocy sygnalow ostrzegawczych
zapowiadaj^cych zachowania przemocowe.

7. Uczenie umiej^tnosci partnerskiego uktadania stosunkow w rodzinie.

Dlatego tez priorytetami podejmowanych dzialan 54:
a) zmiana postaw spolecznych wobec przemocy w rodzinie,
b) zwiekszenie spolecznej wrazliwosci i zaangazowania w sprawy

przeciwdzialania przemocy,
c) przerwanie kr^gu milczenia zwi^zanego z przemocy,
d) wzrost swiadomosci spotecznej w przeciwdziaianiu niepoz^danym

zjawiskom,
e) zmniejszenie rozmiarow zjawiska przemocy w rodzinie,
f) zwiekszenie skutecznosci i dostepnosci pomocy dla ofiar przemocy

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

sprawcow przemocy w rodzinie.

VI. Monitoring

Program monitorowany b^dzie przez Zespol Interdyscyplinarny w Siawnie.
Monitorowanie realizacji Programu odbywac si? b?dzie w oparciu
o sprawozdawczosc, ktora dotyczyc bedzie danych uzyskanych na koniec
kazdego roku realizacji Programu, tj.:
— instytucji pomagaj^cych ofiarom przemocy w rodzinie,
— form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
- form dzialan kierowanych do sprawcow przemocy w rodzinie.
Porownanie informacji, danych na temat postepow realizacji programu
z harmonogramem pozwoli na rejestracj? bezposrednich rezultatow
prowadzonych dzialan oraz na zweryflkowanie tempa i kierunku realizacji
zalozonych celow programowych.

Dodatkowo posiadane informacje na biez^co analizowane b?d^ w czasie
posiedzen grup roboczych i wykorzystywane w dalszych dziaianiach.

VII. Ewaluacja Programu

Dla zbadania efektow programu, na poczatku jego realizacji zostanie
przeprowadzona ewaluacja. Dzi?ki zaangazowaniu roznych grup spolecznych

24



przy pomocy obserwacji, wymiany informacji podczas rozmow z mieszkancami,
analizie dokumentow zostanie okreslona ,,sytuacja wyjsciowa" do realizacji
Programu.
W trakcie jego realizacji (raz w roku) oraz po jego zakonczeniu przeprowadzona
zostanie ewaluacja, ktorej wskaznikami be^la;
- liczba interwencji domowych, w tym z powodu przemocy w rodzinie,
- liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej,
- liczba sprawcow przemocy domowej,
- liczba sprawcow przemocy domowej pod wptywem alkoholu,
- liczba wszczetych procedur ,,Niebieskiej Karty".

Efektywnosc realizacji Programu Przewodnicz^cy Zespotu Interdyscyplinarnego
badac b^dzie w oparciu o przyjete metody /wywiady, obserwacja, analiza
dokumentow/ przy wykorzystaniu posiadanych narz^dzi /karty monitoringu,
notatki urz^dowe, sprawozdania/.
Szersze spojrzenie na program, oraz sposob jego wdrazania dokonane w drodze
identyfikacji i oceny celow oraz sposobow realizacji dostarczy wnioskow,
co do skutecznosci programu oraz ewentualnych potrzeb zwiazanych
z wzmocnieniem oddziafywania programu, usprawnienia procesow zarz^dzania
czy modyfikacji kierunkow dzialan

VII. Zasady finansowania zadan
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wpisana jest w znacznej mierze
w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych,
dlatego tez koszty realizacji pokryte b?d^ ze srodkow za wydane zezwolenia
na sprzedaz napojow alkoholowych. Wiele zadan jak prowadzenie procedury
,,Niebieskiej Karty", diagnoza lokalna zjawiska przemocy w rodzinie czy
monitorowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie prowadzona jest
bezkosztowo. Koszt realizacji Programu skalkulowano na kwot$ 60.000,00 zh
w tym

1. Dzialania profilaktyczne- 55.000,00 zl.
2. Dzialania wspieraj^ce- 5.000,00 zl.
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IX. Harmonogram realizacji Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie

Lp.

1.

2.

Nazwa zadania

Diagnoza lokalna
zjawiska
przemocy
w rodzinie

Dzialania
profilaktyczne

Wskazniki

Corocznie opracowywana
diagnoza skali zjawiska
przemocy na terenie Gminy
w oparciu o procedure
,,Niebieskiej Karty"
Liczba diagnozowanych
rodzin w oparciu o sygnaly
ze srodowiska

Liczba prowadzonych
monitoringow

1 . Liczba realizowanych
programow.

2. Liczba uczestnikow

Sposob realizacji

Zbieranie danych
umozliwiajacyeh ocen$ skali
problemow na terenie gminy

Diagnoza sytuacji rodzinnej,
szkolnej, zdrowotnej w celu
oceny sytuacji oraz
mozliwosci rodziny

Monitorowanie sytuacji
rodzin, w ktorych dochodzi
do przemocy oraz rodzin
zagrozonych wystapieniem
przemocy
Realizacja zadari
wynikajacych m.in. ze
szkolnych programow
profilaktycznych w tym:

Instytucja
odpowiedzialna za
realizacj^

Gminny Osrodek
Pomocy Spoiecznej
w Slawnie

1 . Gminny Osrodek
Pomocy
Spoiecznej
w Slawnie,

2. Szkoly z terenu
Gminy,

3. Osrodek Zdrowia,
4. PCPR

w Opocznie
Zespol
Interdyscyplinarny

I .Zespol
Interdyscyplinarny
2. Urzad Gminy

Koszt
realizacji

Bezkosztowo

55 000,00 zl

Terminy
realizacji

I kwartal roku

Praca ci^gla
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1

3. Dzialania
wspieraj^ce

1. Liczba prowadzonych
dzialan
2. Liczba uczestnikow
dzialania

1. Liczba prowadzonych
dziaian
2. Liczba uczestnikow
dzialania
Liczba wspoipracuj^cych
instytucji

1 . Liczba prowadzonych
spotkan edukacyjno-
informacyjnych.

2. Liczba podejmowanych
dzialari (komunikaty,
ulotki)

1. Liczba instytucji
udzielaj^cych wsparcia

2. Liczba osob
korzystaj^cych z pomocy

1 . Liczba przekazow
dotycz^ce zjawiska
przemocy oraz instytucji
niosa_cych pomoc
oflarom przemocy

Organizowanie akcji
promuj^cych zycie bez
uzaleznieh i przemocy
wspieraj^cych alternatywne
formy sp^dzania czasu
wolnego
Organizowanie wypoczynku
letniego i zimowego w tym
zawieraj^cych program
profilaktyczno-terapeutyczny
Scisla wspoipraca
z instytucjami w zakresie
przeciwdzialania przemocy
w rodzinie
Prowadzenie dzialalnosci
edukacyjno-informacyjnej w
zakresie m.in. rozwiajzywania
problemow przemocy
w rodzinie

Zwiekszenie dost^pnosci
pomocy terapeutycznej,
rehabilitacyjnej,
psychospolecznej i prawnej
dla osob i rodzin
z problemami uzaleznienia
i przemocy w rodzinie
Dzialania informacyjne
dotycz^ce zjawiska
przemocy oraz instytucji
nios^cych pomoc ofiarom
przemocy

3. Gminny Osrodek
Kultury

1 . Zespol
Interdyscyplinarny

2. Urz^d Gminy
3. PCPR w Opocznie

5 000,00 z! Praca ci^gla/
w zaleznosci
od potrzeb
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1 .Liczba uruchomionych
procedur ,,Niebieskiej Karty"
2.Liczba utworzonych grup
roboczych
3.Liczba osob obj^tych
pomoca^ Zespohi
Interdyscyplinarnego/ grup
roboczych
1. Liczba uruchomionych
procedur „ Niebieskiej
Kany" w srodowisku
z dzieckiem
2.Liczba uruchomionych
procedur „ Niebieskiej
Karty" w stosunku do dzieci
3.Liczba dzieci, ktore zostaly
odebrane z rodziny z powodu
bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia w zwi^zku
z przemocy w rodzinie
4.Liczba orzeczen w zakresie
wladzy rodzicielskiej z
uwagi na stosowanie
przemocy

Dzialania na rzecz dorostych
ofiar przemocy

Dzialania na rzecz dzieci
w rodzinach dotkni^tych
przemocy
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1 . Liczba uruchomionych
,,Niebieskich Kart D"

2. Liczba sprawcow przemocy
korzystaj^cych z Osrodka
Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa Rodzinnego

3. Liczba osob w stosunku
do ktorych
przeprowadzono
rozmowy interwencyjno -
ostrzegawcze

Dziatania na rzecz sprawcow
przemocy w rodzinie
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