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I.

WSTĘP

Według polskich regulacji prawnych przemoc jest przestępstwem. W zależności od
tego, czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych
artykułów Kodeksu karnego. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana
jako przestępstwo znęcania się nad rodziną z art. 207 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553 z późn. zm), które jest ścigane z urzędu.
Artykuł 207 Kodeksu karnego stanowi:


„§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą
pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad
małoletnim lub osoba nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.



§2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego
okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.



§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się
pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2
do 12 lat”.
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” od sierpnia 2010 r. nie wymaga zgody osoby dotkniętej
przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych
i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony
zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Przedstawiciele podmiotów, o których wyżej mowa realizują procedurę „Niebieskie Karty” w
oparciu

o

zasadę

współpracy

i

przekazują

informacje

o

podjętych

działaniach

przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”

następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku
prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy
wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub
przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu są zobowiązane
niezwłocznie poinformować o tym prokuraturę lub policję. Zaniechanie tego obowiązku może
skutkować odpowiedzialnością karną.

II. TEORETYCZNE PODSTAWY ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

Przemocą w rodzinie określane jest „każde zachowanie skierowane wobec osoby
bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to
zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające
jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody”.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1493 z późn. zm.) definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się
umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w
szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą.
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym
osobowość, system wartości, poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej
rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. W
przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role
wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych
członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz
oczekiwaniami społecznymi. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną
dysfunkcji w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej
szkodliwości społecznej. Prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych,

tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń
czy zabójstw.
Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to
zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem
według danych statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi
poważny problem społeczny. Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym
przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu.
Przemoc

ze

strony

najbliższej

osoby

jest

doświadczeniem

traumatycznym,

okaleczającym psychikę. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej,
przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko
jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.

Rodzaje przemocy:
1. Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej

ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia.
2. Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych

zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.
3. Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia

własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu.
4. Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne

uzależnienie ofiary od sprawcy.
5. Zaniedbanie – to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i

emocjonalnych.

Cykle przemocy:
1. Faza narastania napięcia – początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost

napięcia, narastają sytuacje konfliktowe,
2. Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata,

może dokonać strasznych czynów nie zwracając uwagi na krzywdę innych,

3. 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 ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała
ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega ona
sama siebie, sprawcę oraz innych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga
niezwłocznego podjęcia działań zawartych w niniejszym Programie.

III. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SZEMUD

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Szemud została przeprowadzona
w oparciu o posiadane dane i statystyki. W latach 2011 - 2013 do Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego wpłynęło łącznie 117 formularzy „Niebieskich Kart”.
Tabela 1. Liczba przyjętych „Niebieskich Kart”

2011

2012

2013

Liczba
„Niebieskich Kart-A”

4

34

24

Liczba
„Niebieskich Kart-C”

2

15

16

Liczba
„Niebieskich Kart-D”

1

9

12

źródło: opracowanie własne

Funkcjonariusze Policji wszczęli 37 (60%) procedur Niebieskich Kart. Pracownicy
socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wypełnili 18 NK (29%), natomiast
pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 4 (6%) formularze NK. Pracownicy
placówek

oświatowych

wszczęli

3

(5%)

procedury

Niebieskiej

Karty.

Z powyższych danych wynika, że Policja, jest instytucją najbardziej aktywną w identyfikacji
problemu przemocy w rodzinie.

Wykres 1. Instytucje wszczynające „Niebieskie Karty” w latach 2011 – 2013
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źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę rodzaj rodzin (małodzietne/ wielodzietne), które borykają się
z problemem przemocy- można stwierdzić, że przemoc wewnątrzrodzinna występuje
u 68% (38) rodzin małodzietnych, natomiast 34% (18) w wielodzietnych, co prezentuje
wykres 2.
Wykres 2. Rodzaje rodzin borykających się z problemem przemocy
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Ofiary przemocy w rodzinie najczęściej same decydują się na zgłoszenie (87%). Tylko
u 7% (4) rodzin przemoc została zgłoszona przez osoby z zewnątrz, w tym: pedagoga,
pielęgniarkę szkolną oraz rodzica. Poniższy wykres 3. obrazuje osoby zgłaszające problem
przemocy w rodzinie.
Wykres 3. Osoba zgłaszająca problem przemocy w rodzinie
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Zgłaszanie problemu przemocy pod względem odstępu czasu przedstawia wykres 4.
Wykres 4. Występujący okres przemocy w rodzinie
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powyżej 11 lat

54%

nie ustalono

21%
W okresie od roku do 5 lat z problemem przemocy wewnątrzrodzinnej borykało się 54%
(30) rodzin. Natomiast u 16% (9) rodzin przemoc w rodzinie trwała powyżej 11 lat. Kolejno
21% (12) rodzin ujawniło swoją sytuację rodzinną po 6 do 10 lat. W 9% (5) rodzin, ofiary
przemocy, nie były wstanie określić okresu występującej przemocy.
Procedurą „Niebieskiej Karty” zostało objętych aż 79% (49) kobiet, co do których istnieje
podejrzenie że są ofiarami przemocy. Należy również wskazać, że wśród nich, jest 26% (9)
kobiet, które wskazują, że przemoc dotyka również ich dzieci, zarówno pełnoletnich, jak
i małoletnich, zatem 35 dzieci doświadcza przemocy ze strony ojca.
Odnotowano 13% (8) mężczyzn, którzy doświadczają przemocy wewnątrzrodzinnej.
Małoletni do 18 roku życia, co do których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy
stanowią 5% (3). Poniższy wykres 5. obrazuje pokrzywdzone osoby, które założyły „Niebieską
Kartę-A” w wyniku przemocy domowej.

Wykres 5. Pokrzywdzeni, którzy założyli „Niebieską Kartę-A” w wyniku przemocy domowej
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Największą grupę wśród sprawców przemocy wewnątrzrodzinnej stanowią mężczyźni
92% (55), natomiast 8% (5) kobiety. Poniższy wykres 6. Przedstawia płeć sprawców przemocy
na terenie gminy Szemud.

Wykres 6. Płeć sprawcy przemocy w rodzinie
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Sprawcy przemocy domowej w większości (76% - 44) nadużywają alkoholu, z czego
5% (2) stanowiły kobiety, a 95% (42) to mężczyźni.

W przeszłości 9% (5) sprawców

przemocy było karanych za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby jej użycia. W
stosunku do 16% (9) sprawców przemocy Sąd zastosował dozór kuratora sądowego. Wśród
sprawców jest również 3 mężczyzn i 1 kobieta, którzy nadużywają środków odurzających,

substancji psychotropowych lub leków. Należy również zwrócić uwagę na 10% (6) osób, które
były leczone psychiatrycznie. Niepokojącym sygnałem jest to, że 3% (2) sprawców posiada
broń. Charakterystykę sprawców przemocy przedstawia wykres 7.
Wykres 7. Charakterystyka sprawców przemocy
posiadanie broni
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Poniższy wykres 8. Przedstawia stopień pokrewieństwa sprawcy do ofiary przemocy,
z którego łatwo wywnioskować, że najczęściej przemoc w rodzinie stosuje małżonek,
co stanowi 60% (35). Należy także zwrócić uwagę na rodziny, gdzie 12% (7) małżonków,
a jednocześnie rodzic stosują przemoc wobec swojej rodziny. Sprawcą przemocy jest również:
sam rodzic (3%- 2), wujek (2%-1), syn bądź córka (5%-3), brat bądź siostra (6%-4) oraz inni
(5%-3). Przemoc w rodzinie istnieje również w związkach konkubenckich, co stanowi 7%.

Wykres 8. Stopień pokrewieństwa sprawcy do ofiary przemocy
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Najpowszechniejszą formą przemocy na terenie gminy Szemud jest przemoc psychiczna,
której doznaje 100% (60) ofiar, którym założono „Niebieską Kartę-A”. Przemoc psychiczna
występuje z innymi formami: najczęściej z przemocą fizyczną, co stanowi 67% (40), a
najmniej z fizyczną i seksualną 13% (8). Należy też zwrócić uwagę, że 20% (12) ofiar doznaje
samej przemocy psychicznej, co przestawia poniższy wykres 9.

Wykres 9. Podział przemocy w rodzinie
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Poniższa tabela 2. przedstawia podejmowane działania interwencyjne danych instytucji
na rzecz ofiar, w stosunku do założonych „Niebieskich Kart-A”.
Tabela 2. Podjęte działania interwencyjne
Instytucje
Podjęte działania
Powiadomienie Policji/Prokuratury
Udzielenie pomocy socjalnej
Udzielenie pomocy medycznej
Zapewnienie miejsca w placówce
całodobowej
Inne

GOPS

PCPR w

Policja w

Szemud

Wejherowie

Szemudzie

11 (61%)

2 (50%)

22 (59%)

1 (33%)

10 (56%)

0

0

0

2 (11%)

0

0

0

2 ( 11%)

0

1 (3%)

0

9 (50%)

1 (25%)

2 (8%)

1 (33%)

Oświata

Instytucje podejmując działania interwencyjne w 36 (59%) przypadkach powiadomił
Policję lub Prokuraturę o występującej przemocy w rodzinie oraz 13 (21%) rodzinom udzieliły
pomocy w innej formie m. im.: powiadomienie psychologów szkolnych, GKRPA, GOPS o
istniejącej przemocy w rodzinie bądź skierowano ofiarę przemocy do psychologa lub prawnika.
W 3 (5%) przypadkach zapewniono schronienia członkom rodziny w palcówce całodobowej.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc socjalną 10 (56%) rodzinom
oraz pokierowano do lekarza 2 (11%) przypadkach.
Wnioski
Problem przemocy w rodzinie dotyka 238 mieszkańców gminy Szemud, co stanowi
1,58% ogólnej liczby osób zameldowanych na terenie gminy Szemud. Można stwierdzić, że
skala zjawiska przemocy na terenie Gminy Szemud jest marginalna, ale nie jest znana skala
ukrytej przemocy, czyli takiej, gdzie ofiary przemocy jeszcze nie zdecydowały się ujawnić
„swojego problemu”. Warto zaznaczyć, że przemoc wewnątrzrodzinna występuje w dużym
stopniu w rodzinach małodzietnych.
Najbardziej aktywną w identyfikacji problemu przemocy w rodzinie okazała się
Policja, jednakże najszerszą pomoc dla ofiar przemocy udziela Ośrodek Pomocy Społecznej.
Analizując uzyskane dane, można stwierdzić, że poprzez profilaktykę społeczeństwa, ofiary i
świadkowie

przemocy

zadecydują

się

o

zgłoszeniu

występowania

przemocy

wewnątrzrodzinnej danym instytucjom i dadzą sobie szansę na zmianę codziennego życia.

IV. ZADANIA GOPS W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Pomoc społeczna
Celem

działań

pomocy

społecznej

jest

umożliwienie

osobom

i

rodzinom

przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także
zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w
przypadku przemocy w rodzinie. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym
zajmują się pracownicy socjalni zgodnie z ustaloną rejonizacją.
W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik socjalny:

-

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, formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w
rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, możliwościach
podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 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,

-

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 możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach korekcyjno –
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

-

wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy
„Niebieska Karta”
Pracownicy socjalni, przedstawiciele pomocy społecznej są członkami zespołu

interdyscyplinarnego lub grup roboczych współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym.
W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w
rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe wspólnie z funkcjonariuszem
Policji, a także lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką ma prawo podjąć
decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej niezamieszkującej wspólnie
osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo –

wychowawczej. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu
opiekuńczego o tym fakcie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.
Zespół interdyscyplinarny i grupy robocze
Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Zadaniem
zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty,
ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:
-

diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

-

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

-

inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie,

-

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy
w środowisku lokalnym,

-

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Do zadań grupy roboczej należy, w szczególności:
-

opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie,

-

monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem przemocy,

-

dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do
przemocy oraz efektów tych działań.

V. CELE PROGRAMU

1. Cele ogólne
Celem programu jest:
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 ogólne będą realizowane m.in. przez:
1) diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
2) podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie,
3) wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
4) edukację społeczeństwa w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
5) podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
6) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie

2. Cele szczegółowe programu
Cel 1.
Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Szemud
Lp
.
1.

Zadanie
Zbieranie
i analiza
danych
dotyczących
występowani
a aktów

Działania
a) Sporządzanie
statystyk
określających
wielkość
zjawiska
przemocy

Termin
realizacji
2014 - 2018
każdego roku

Realizatorzy
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szemudzie,
- Zespół Interdyscyplinarny,
- Komisariat Policji
- GKRPA w Szenudzie,
- Szkoły z terenu gminy Szemud,

przemocy
w rodzinie

i ich aktualizacja,
b) Przeprowadza
nie badań
ankietowych
wśród
mieszkańców
gminy

w roku
rozpoczęcia 2014 i na
koniec roku
2018

- inne jednostki działające na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Cel 2.
Zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Lp Zadanie
.
1.

Prowadzenie
przez Zespół
Interdyscyplinar
ny
zintegrowanych
i
skoordynowanyc
h działań w
zakresie
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie

Działania
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) rozpowszechnia
nie informacji o
instytucjach,
osobach
i możliwościach
udzielenia pomocy
w środowisku
lokalnym,
d) inicjowanie
działań
w stosunku do osób
stosujących przemoc
w rodzinie,

Termin
realizacji
Działania
ciągłe
2014 2018

Realizatorzy
- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Szemudzie,
- Zespół Interdyscyplinarny,
- Komisariat Policji
- GKRPA w Szemudzie,
- inne jednostki działające na
rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

e) monitorowanie
sytuacji rodzin
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
edukacyjno –
informacyjnych.

Cel 3
Zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym
przemocą
Lp Zadanie

Działania

Termin

.

realizacj

1.

i
2014 2018

Zapewnienie
schronienia

a) nawiązanie
współpracy

Realizatorzy/Partnerzy

- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

i pomocy
materialnej
ofiarom
przemocy w
rodzinie

z instytucjami
z terenu
województwa
pomorskiego
zapewniającymi
schronienie
ofiarom
przemocy,
b) udzielanie
świadczeń
pieniężnych

w Szemudzie,

2.

Zapewnienie
wsparcia
instytucjonalneg
o ofiarom
przemocy

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

- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Szemudzie,
- Placówki oświatowe
- Zespół Interdyscyplinarny,
- Punkt Konsultacyjny w
Szemudzie
- Komisariat Policji
w Szemudzie,
- Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wejherowie

3.

Łagodzenie
następstw
zjawiska
przemocy
domowej

a) motywowani
e sprawców
przemocy do
udziału w
programie
korekcyjno –
edukacyjnym dla
sprawców
przemocy,
b) organizowani
e grup wsparcia
dla osób
pokrzywdzonych
i ofiar
dotkniętych
przemocą (w
miarę potrzeb)

- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Szemudzie,
- Komisariat Policji
w Szemudzie
- Zespół interdyscyplinarny,
- Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
w Wejherowie

Cel 4
Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane
z przemocą w rodzinie
Lp Zadanie

Działania

Termin

.

realizac

1.

ji
2014 2018

Edukacja
społeczeństwa
w zakresie
problematyki
przeciwdziałani
a przemocy w
rodzinie

a) podnoszenie
wiedzy
w
społeczności
lokalnej
w
zakresie
problematyki
przeciwdziałania
przemocy
w
rodzinie
poprzez
zamieszczanie
informacji
na
stronie
internetowej,
rozpowszechniani
e
ulotek,
materiałów
edukacyjno
–
informacyjnych, w
tym
o
instytucjach
udzielających
pomocy
sytuacjach
doświadczania
przemocy
w rodzinie,
b) prowadzenie
wśród dzieci

Realizatorzy/Partnerzy

- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Szemudzie,
- Komisariat Policji w Szemudzie,
- Placówki oświatowe,
- Gminny Ośrodek Kultury
(świetlice wiejskie),
- Pełnomocnik Wójta ds.
uzależnień,
- Zespół Interdyscyplinarny,
- Służba zdrowia
- kuratorzy

i
młodzieży
profilaktyki
w zakresie agresji
i przemocy m.in.
poprzez
organizowanie
zajęć w ramach
szkolnego
programu
profilaktyki,
c) organizowanie
czasu
wolnego
dzieci i młodzieży,
d) współuczestni
ctwo
w
kampaniach
prowadzonych na
rzecz
przeciwdziałania
przemocy
w
rodzinie

Cel 5
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Lp Zadanie
.
1.

Doskonalenie
gup
zawodowych
zaangażowanyc
hw
problematykę
przeciwdziałani
a przemocy w
rodzinie

Działania

Termin

Realizatorzy/Partnerzy

realizacji
2014 - Gminny Ośrodek Pomocy
a) uczestnictwo 2018
Społecznej
w szkoleniach,
w Szemudzie,
doradztwie,
- Komisariat Policji w Szemudzie,
warsztatach,
- Placówki oświatowe,
konferencjach
- Pełnomocnik Wójta ds.
przedstawicieli
uzależnień,
służb
- Zespół Interdyscyplinarny,
podejmujących
- kuratorzy
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) organizowan
ie
spotkań
mających na celu
wymianę
doświadczeń
między
pracownikami
różnych
instytucji
wchodzących w
skład Zespołu
VI. ADRESACI PROGRAMU

Adresatami programu są:
1) Rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy,
2) Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy,
3) Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź
dotkniętymi przemocą
VII.

REALIZATORZY PROGRAMU

1) Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie.
3) Komisariat Policji w Szemudzie,

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5) Placówki oświatowe,
6) Służba zdrowia,

VIII.

PRZEWIDYWANE EFEKTY REAZLIZACJI PROGRAMU
1) Zmniejszenie poczucia bezradności ofiar przemocy,
2) Zwiększenie wiedzy instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie na temat
zjawiska przemocy – diagnoza rzeczywistego rozmiaru zjawiska na terenie Gminy
Szemud,
3) Zwiększenie skuteczności działań,
4) Zmiana postaw społecznych wobec przemocy,

IX. MIEJSCE I CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Program będzie realizowany na terenie gminy Szemud w latach 2014 - 2018.
Działania zaplanowane do realizacji będą wprowadzane w formie ciągłej.
X. MONITOROWANIE PROGRAMU

Kierownik GOPS będzie co roku przedkładał Radzie Gminy Szemud raport z
realizacji programu. Realizacja programu będzie systematycznie monitorowana,
monitoring umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich
skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących. Uzyskane informacje pozwolą
na planowanie działań, rozwijanie programu w przyszłości. Monitorowanie programu
będzie prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie na

podstawie informacji uzyskanych od realizatorów programu. Przy ocenie programu będą
brane pod uwagę następujące wskaźniki:
1. Liczba osób/rodzin objętych pomocą,
2. Liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. Ilość działań profilaktycznych w placówkach oświatowych,
4. Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych,
5. Ilość uczestników grup wsparcia,
6. Liczba uruchomionych procedur „Niebieska Karta”
7. Liczba ofiar przemocy w rodzinie,
8. Liczba osób biorących udział w programach korekcyjno – edukacyjnych,
9. Liczba postępowań przygotowawczych wobec sprawców przemocy,
10. Liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie

XI. Finansowanie Programu

Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Szemud, dotacji oraz
ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

