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UCHWAŁA NR XVIII/154/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2012 – 2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mając zatem na uwadze zakres obowiązków spoczywających na 
gminie należy podjąć stosowną uchwałę w tym zakresie. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/154/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012 - 2014

Zalacznik1.doc


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/154/11
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 28 grudnia  2011 r.

I.WPROWADZENIE 


Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest:


· Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).


· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).


· Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.).


II. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE PIŃCZÓW


Z danych ewidencji ludności (stan na 31.10.2011r.) wynika, że w Gminie Pińczów zamieszkuje 21 916 mieszkańców, z czego 11 200 stanowią kobiety. Dominującą grupą wiekową są mieszkańcy w wieku produkcyjnym, tj. kobiety między 18 a 60 rokiem życia oraz mężczyźni miedzy 18 a 65 rokiem życia – 14 058 osób. Szczegółowe dane odnośnie struktury wiekowej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Pińczów (stan na 31.10.2011r.).


		Kategorie wiekowe mieszkańców

		2010 rok

		2011 rok



		

		ogółem

		miasto

		wieś

		ogółem

		miasto

		wieś



		Przedprodukcyjny 0-17 lat

		3 855

		1 806

		2 049

		3 740

		1 730

		2 010



		Produkcyjny Kobiety 18-60 lat

		6 532

		3 646

		2 886

		6 434

		3 542

		2 892



		Produkcyjni Mężczyźni 18-65 lat

		7 526

		4 105

		3 421

		7 497

		4 042

		3 455



		Poprodukcyjny Kobiety 61 lat i więcej

		2 764

		1 430

		1 334

		2 830

		1 503

		1 327



		Poprodukcyjny Mężczyźni 66 lat i więcej

		1 239

		577

		662

		1 247

		594

		653



		RAZEM

		21 916

		11 564

		10 352

		21 748

		11 411

		10 337





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Pińczowie.


Z danych Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie wynika, że z każdym rokiem wzrasta liczba przeprowadzonych interwencji domowych w związku z przemocą. W  2009 policjanci interweniowali 190 razy, w 2010 roku /do 31.10.2010r./ 134 razy. 

Szczegółowe dane dotyczące interwencji przedstawia tabela 2.


Tabela 2. Interwencje domowe policji


		Interwencje domowe

		Liczba interwencji w roku



		

		2009

		2010

		2011/stan na 31.10.2011r./



		Procedura „Niebieskiej Karty”

		190

		144

		122





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.


W rejestrach Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku figurowało 90 osób zgłoszonych przez członków rodziny, pracowników socjalnych, policję, prokuraturę oraz inne osoby celem rozpoczęcia procedury zobowiązania do leczenia uzależnienia od alkoholu. Na podstawie analiz wniosków zgłoszonych Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalono, że w ok. 80% wniosków pojawiają się informacje dotyczące wszczynania awantur, używania siły fizycznej, wyzwisk, popychania i szarpania, ubliżania oraz wyganiania innych członków rodziny przez osoby zgłaszane do leczenia.

Z najnowszych badań przeprowadzonych w Polsce wynika, iż ok. 36% Polaków doświadczyło przemocy ze strony członka swojej rodziny, a większość z tych osób krzywdzona była kilkakrotnie. Co piąty Polak (20%) przyznaje się do bycia sprawcą przemocy w rodzinie, najczęściej przyznając się do stosowania przemocy psychicznej (15%). Jednak aż 42% Polaków przyznaje, iż zamieszkuje lub zamieszkiwało w gospodarstwie domowym, w którym dochodziło do przemocy (byli ofiara przemocy, sprawcą, bądź też świadkiem jej stosowania). Przy czym do bycia ofiarami przemocy najczęściej przyznawały się kobiety (39%) oraz mieszkańcy dużych miast – powyżej 500 tys. (42%). (Są to wyniki badań TNS OBOP, 2007). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż są to dane pochodzące                        z anonimowych ankiet. Przypadków zaistnienia przemocy może być znacznie więcej, często jednak czynniki takie jak strach, poczucie winy, bądź też więź emocjonalna ze sprawcą powstrzymują ofiary przed ujawnieniem przestępstwa.

Z Raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Krzywdzenie dzieci w Polsce”  wynika, że 15% Polaków posiadających dzieci do 18 roku życia stosowało wobec swojego dziecka którąkolwiek formę przemocy przynajmniej raz, 12% Polaków przyznaje się do zastosowania wobec swojego dziecka przynajmniej jednej z czterech form przemocy więcej niż raz, natomiast do stosowania którejkolwiek formy przemocy wiele razy przyznaje się 1% badanych.

Ponad jedna trzecia (35%) rodziców – sprawców, którzy w dzieciństwie doświadczyli którejkolwiek formy przemocy przynajmniej raz stosowało przemoc wobec swoich dzieci.


III. PROGRAM


ADRESACI PROGRAMU


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.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU


Zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc oraz ochrony ofiar przemocy.

CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA


I. Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów


Zadanie 1:


Działalność  Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Cel  zespołu:


Szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu       o diagnozę potrzeb.


Zadania zespołu:


· Kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,

· Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,


· Wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie adekwatnej strategii postępowania,


· Kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów,

· Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi,


· Zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”,


· Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej,


· Analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu                         a stosowaniem przemocy,


· Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 § 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W celu realizacji zadań określonych w art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uruchomiony został na terenie Gminy Pińczów system przeciwdziałania przemocy w rodzinie oparty na pracy Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Przemocy w Rodzinie przy ścisłej współpracy               z różnymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie 2:


Poszerzenie działalności Punktu Konsultacyjnego o poradnictwo dla ofiar przemocy domowej


Cel realizacji zadania:


1. Wsparcie prawne i psychologiczne ofiar przemocy,


2. Działania korekcyjno – edukacyjne oraz wsparcie psychologiczne sprawców przemocy domowej.


Proponowane dyżury specjalistów: psycholog, terapeuta, prawnik, pracownik socjalny


Zadania Punktu:


· Udzielanie wsparcia emocjonalnego,


· Udzielanie wsparcia psychologicznego i prawnego,


· Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy,


· Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach realizujących programy terapeutyczno – korekcyjne wobec sprawców przemocy.

Wskaźniki osiągnięcia celu:


1) Liczba porad udzielonych ofiarom przemocy,


2) Liczba sprawców przemocy objętych działaniami terapeutycznymi,


3) Liczba rodzin objętych działaniami pomocowymi.


II. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego


Zadanie 1:


Przygotowanie i udostępnienie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym


Cel realizacji zadania:


Ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy na temat przemocy domowej


Realizacja zadania:


· Utworzenie gablot informacyjnych w Urzędzie Miasta, Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Komendzie Powiatowej Policji, szkołach i placówkach opieki zdrowotnej oraz systematyczne aktualizowanie umieszczonych tam informacji,

· Rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy,


· Publikowanie w lokalnej prasie i Serwisie Internetowym Miasta i Gminy Pińczów www.pinczow.com.pl  informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób uwikłanych      w zjawisko przemocy domowej,

· Rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych,


· Udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Zadanie 2:


Promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz sposobów radzenia sobie z agresją  i złością

Cel realizacji zadania:

Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z agresją


Realizacja zadania wobec wybranych grup:


1) Dzieci i młodzież:

· Prowadzenie zajęć edukacyjno – wychowawczych w szkołach i świetlicach środowiskowych,

· Realizacja szkolnych programów profilaktyki przemocy,


· Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zachowania bez agresji


2) Dorośli:


· Konsultacje z terapeutą,


· Terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,


· Uczestnictwo w spotkaniach grupy AA oraz grupy terapeutycznej.


Wskaźniki osiągnięcia celu:


1. Ilość rozpowszechnionych materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym,


2. liczba zrealizowanych programów profilaktycznych,


3. liczba zrealizowanych form aktywnego spędzania czasu wolnego,


4. liczba udzielonych porad w Punkcie Konsultacyjnym,


III. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się                z problematyką przemocy w rodzinie


Zadanie 1:

Udział osób i grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy


Cel realizacji zadania:


· Podniesienie poziomu wiedzy różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy,


· Profesjonalne przygotowanie poszczególnych grup do realizacji działań pomocowych.


Realizacja zadania:


· Gromadzenie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych dotyczących zjawiska przemocy domowej,


· Pozyskiwanie ofert szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania przemocy,


· Udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla osób i grup zawodowych bezpośrednio związanych z problematyką przemocy domowej.


Wskaźniki realizacji celu:


1. Liczba przeszkolonych osób.


IV. Partnerzy programu:

· Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pińczowie


· Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie


· Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie,


· Placówki Opieki Zdrowotnej,


· Placówki Oświatowe,


· Służba Kuratorska 


V. Termin realizacji programu:


Program realizowany będzie od stycznia 2012 roku do grudnia  2014 roku.

VI. Źródła finansowania programu:


Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy          w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, są przede wszystkim środki własne Gminy   w tym wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, określone corocznie w uchwale budżetowej.
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