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WSTĘP

Podstawą prawną opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest przepis art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. z 2009 r. Nr 180,
poz. 1493 z późn. zm.
W Polsce niestety zjawisko przemocy występuje nader często. Znamiennym faktem jest,
że termin „przemoc w rodzinie” nie został do tej pory czytelnie precyzyjnie i jednoznacznie
zdefiniowany. Przyjmuje się na ogół, że przemoc w rodzinie należy rozumieć wszelkie formy
działań lub zaniechań sprawcy wobec członków rodziny, które skutkuj fizycznymi
i psychicznymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ofiar przemocy.
Zdecydowanie najpoważniejszą trudnością w diagnozowaniu wielkości zjawiska przemocy w rodzinie jest uzyskanie wiarygodnych, rzeczywistych danych charakteryzujących rozmiar przemocy, bowiem z wielu przyczyn przemoc jest problemem ukrytym.
Przemoc w rodzinie nie jest zawsze łatwa do rozpoznania. Powszechnie przyjmuje się,
że jest to działanie:


Intencjonalne i skierowane przeciwko innym członkom rodziny, co oznacza, ze jest zamierzonym działaniem lub zaniechaniem mającym na celu całkowitą kontrolę nad ofiarami,



Naruszające prawa i dobra osobiste ofiar – co oznacza, że sprawca wykorzystując swoją
przewagę narusza podstawowe prawa człowieka np. prawo do nietykalności fizycznej,
godności, szacunku,



Wykorzystując wyraźną przewagę sił- ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy,



Powodując ból i cierpienie – sprawca naraża zdrowie i życie ofiar na poważne szkody,
co powoduje, że ofiary mają mniejsze zdolności do samoobrony.
Przemoc można definiować z punktu widzenia prawnego, psychologicznego, społecznego

i moralnego. W każdym z nich inaczej widzi się problem, inaczej diagnozuje i poszukuje
rozwiązań.


Z perspektywy prawa – przemoc jest zabroniona , a kodeks karny określa szereg czynów
dokonanych z użyciem przemocy jako przestępstwo .Podstawowym art. do którego się
najczęściej odwołujemy w przypadku przemocy jest art.207 KK,



Z perspektywy psychologicznej – odgrywa podstawową rolę przy pomaganiu ofiarom
przemocy w rodzinie i naprawianiu szkód a także prowadzeniu działań wobec sprawców
przemocy. Pozwala zrozumieć często pozornie irracjonalne zachowania osób krzywdzą3

cych wewnętrzne mechanizmy zniewalające, manipulacje sprawców. Oddziaływania psychologiczne mają znaczenie w odbudowaniu poczucia własnej wartości godności i wiary,


Z perspektywy moralnej – najbardziej powszechna i osobista, ponieważ ocenia przemoc
wobec słabszych jako zło moralne zasługujące na potępienie i odwołuje się do wyższych
wartości,



Z perspektywy społecznej – zmusza do spojrzenia na przemoc w rodzinie z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze – normy, obyczaje i postawy rozpowszechnione
w społeczeństwie mogą sprzyjać przemocy. Po drugie – pozwala dostrzec wymiar społeczny przemocy w rodzinie np. przenoszenie zachowań przemocy poza dom rodzinny, a
co za tym idzie wzrost przestępczości, niedostosowanie społeczne, szkody zdrowotne i
wiele innych problemów.

W świadomości społecznej funkcjonuje wiele mitów i stereotypów na temat przemocy w
rodzinie. (sprawa prywatna, jeśli jest bity to sobie zasłużył, ofiary przemocy akceptują
przemoc, to był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy , przyczyną przemocy jest
alkohol, osoby wyolbrzymiają problem, przemoc w rodzinie jest zjawiskiem rzadkim)


Przemoc w rodzinie to sprawa prywatna i nikt nie powinien się wtrącać tymczasem przemoc, wykorzystywanie, bicie, gwałcenie jest przestępstwem ściganym przez prawo. Każdy, kto się dowie lub wie ma obowiązek poinformować odpowiednie służby zobowiązane
do podjęcia odpowiednich działań i ochrony ofiar i udzielenie im wszechstronnej pomocy.



Że przemoc ma miejsce tylko w rodzinach z marginesu społecznego tymczasem przemoc
domowa występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia sytuacji materialnej czy statusu społecznego



Że przemoc ma miejsce wtedy, gdy widoczne są ślady na ciele ofiary tymczasem przemoc
występuje w różnych formach fizycznej bicie szarpanie kopanie itp., i psychicznej poniżanie, zastraszanie, obelgi, grożenie itp.



Że przemoc w rodzinie to alkohol tymczasem picie alkoholu, chociaż towarzyszy przemocy często jednak bynajmniej nie zawsze. Sprawcy często piją gdyż alkohol ułatwia im
znęcanie się nad swoimi bliskimi. Ale nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za ich czyny dokonane pod jego wpływem.

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy:


Przemoc fizyczna - obejmuje takie zachowania agresywne jak popychanie, policzkowanie, szarpanie, kopanie, duszenie, bicie pięścią, ciskanie w kogoś przedmiotami, użycie
broni, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.;
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Przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, narzucanie własnych poglądów,
stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu, pożywienia, wyzywanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, itp.;



Przemoc seksualna - wymuszanie współżycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy
współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka, wyśmiewanie zachowań
seksualnych, itp.;



Przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia
pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp..

Przemoc dotyka nie tylko rodziny. Jest to zjawisko społeczne o szerokim kontekście:


Przemoc w grupach rówieśniczych, w szkołach, internatach itp.



Przemoc na ulicy, na stadionach,



Przemoc w środkach masowego przekazu,



Przemoc związana z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków,



Przemoc w państwach źle rządzonych, z dyktaturą itp.,



Przemoc międzynarodowa.

Wspólną cechą tych wszystkich zjawisk jest chęć podporządkowania sobie, wykorzystywania słabszej strony przez silniejszą.

SKALA ZJAWISKA PRZEMOCY
W RODZINIE
Źródłem informacji na ten temat przemocy w rodzinie są policyjne dane dotyczące przeprowadzonych interwencji, dane wymiaru sprawiedliwości, placówek udzielających pomocy
osobom krzywdzonym przez najbliższych czy duże, populacyjne badania opinii publicznej.
Policjanci rocznie podejmują ponad 80 tys. interwencji domowych związanych
z przemocą w rodzinie, które wiążą się z uruchomieniem procedury „Niebieskie Karty”
(w 2009r. – 81,5 tys. interwencji, ponad 132 tys. ofiar przemocy). Pracownicy socjalni
w 2009 roku udzielili pomocy z powodu przemocy prawie 16,6 tys. rodzin, a w 15 771 sprawach uruchomili procedurę „Niebieskie Karty”. Za znęcanie się nad osobami najbliższymi
(art. 207 k.k.) sądy skazały 15 195 osób.
Badania pokazują, że co trzeci Polak (36%) przyznaje się, że przynajmniej raz doświadczył którejkolwiek z form przemocy. Nieco mniej, bo 30% badanych doświadczyło przemocy
więcej niż raz, natomiast, co dziewiąty (11%) wielokrotnie doświadczał przemocy (TNS
OBOP 2007 r. na zlecenie MPiPS.
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Z badań przeprowadzonych przez Instytut Psychologii PAN wynika, że kilkadziesiąt procent Polaków dostrzega przemoc wobec osób starszych poza własną rodziną. Najczęściej
wskazują izolowanie (46,7%), przemoc ekonomiczną (zabieranie pieniędzy) – 51,5%
i przemoc psychiczną (48,5%). Do występowania przemocy we własnych rodzinach respondenci przyznają się znacznie rzadziej: osoby starsze są izolowane przez najbliższych (11,8%),
zabierane są im pieniądze, rodzina wytyka się im niepełnosprawność (13,2%).
Z kolei wobec osób niepełnosprawnych we własnych rodzinach respondenci najczęściej stosują przemoc fizyczną (bicie, uderzanie – 10,6%), psychiczną – ośmieszanie, wyzywanie,
zmuszanie do prac fizycznych (po 8,6%) oraz ekonomiczną – zabieranie pieniędzy (9,3%).
I chociaż 90% respondentów jest zdania, że nie usprawiedliwia przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych, to aż 45% wykazuje obojętność wobec tego typu zjawiska
i jest zdania, że w takich sytuacjach nie należy się wtrącać. Blisko 70% badanych stwierdziło,
że w sytuacjach przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych nie reagowało.
Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%).
Natomiast sprawcami przemocy najczęściej będących pod wpływam alkoholu są głównie
mężczyźni (96%). Niektóre badania wskazują, że 40% partnerów znęcających się nad rodziną
to osoby uzależnione od alkoholu. Prawdopodobieństwo wystąpienia aktów przemocy
w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym jest ponad dwukrotnie większe niż
w pozostałych rodzinach.
Szczególnie dramatyczne konsekwencje przemocy zauważa się u dzieci. Powoduje ona,
bowiem w ich psychice nieodwracalne skutki, które mogą ujawnić się dopiero w dorosłym
życiu.
Stosowanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucia bezsilności i bezradności,
ciągłego niepokoju, depresji, chorób związanych ze stresem.

PRZEMOC W RODZINIE JEST
PRZESTĘPSTWEM!

Przemoc jako przestępstwo przeciwko osobom bliskim ścigana jest więc prawem, zapisanym w artykułach kodeksu karnego.
Art. 207 § 1 k.k. – znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą
pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu).

6

Art. 191 § 1 k.k. – kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia
innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3 (ścigane z urzędu).
Art. 197 § 1 k.k. – kto przemocą lub groźbą bezprawną, lub podstępem doprowadza inną
osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat (ścigane na wniosek pokrzywdzonego).
Art. 209 § 1 k.k. – kto uporczywie uchyla się od wykonywania, ciążącego na nim z mocy
ustawy lub orzeczenia sądowego, obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby
najbliższej lub innej osoby i przez do naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych
potrzeb życiowych – podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ścigane na wniosek pokrzywdzonego).

Ustawa o przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku Dz.U. Nr 180 poz. 1493
z póź. zmianami nakłada na administrację rządową jak również na jednostki samorządu terytorialnego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie między innym


Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy



Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy



Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie



Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia



Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

CHARAKTERYSTYKA GMINY
Na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba ludności wynosiła 15 704.


3 106 osób (mieszkańcy do 18 roku życia);



9 919 osób (mieszkańcy w wieku produkcyjnym - kobiety od 19 lat do 60 lat oraz mężczyźni od 19 do 65 lat);



2 679 osób (mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym - kobiety od 60 lat oraz mężczyźni od
65 lat).
W skład gminy Iłża wchodzi 31 sołectw plus cztery komitety osiedlowe. Na terenie Gmi-

ny Iłża znajduje się 13 szkół w tym:
Publiczne Szkoły Podstawowe:
 PSP w Jasieńcu Iłżeckim Górnym,
 PSP w Seredzicach,
 PSP w Pakosławiu,
7

 PSP w Błazinach,
 PSP w Iłży)
w tym 3 działa na bazie Stowarzyszeń:
 PSP w Maziarzach – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maziarze i Okolic,
 PSP w Alojzowie – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Alojzów i Okolic,
 PSP w Krzyżanowicach – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżanowice i Okolic,
Publiczne Gimnazjum Gminne w Iłży,
Szkoły Ponadgimnazjalne:
 Ogólnokształcące Liceum w Iłży,
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży,
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chwałowicach.
Samorządowe Przedszkole w Iłży.
Na terenie gminy znajduje się również placówka oświatowa Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Iłży. Ponadto na terenie Gminy działa 15 świetlic wiejskich w tym 7 na bazie
OSP. Pozostałe świetlice znajdują się w budynkach należących do gminy.
Instytucjonalną działalność na rzecz pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej prowadzi Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży.
Z obserwacji pracowników socjalnych oraz na podstawie analizy dokumentów (głównie
w oparciu o dane zawarte w wywiadach środowiskowych) wynika, że występowanie zjawiska
przemocy na przestrzeni ostatnich lat stało się tematem o którym częściej się mówi. Jednak
jest to nadal temat wstydliwy dla rodziny często zatajany, aż do chwili zaistnienia sytuacji
drastycznych, połączonych z bezpośrednią przemocą fizyczną.
Na terenie gminy Iłża pomoc w przeciwdziałaniu przemocy świadczą następujące podmioty: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat Policji, Gminna Komisja
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

Pełnomocnik

Burmistrza

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wszystkie placówki oświatowe
i służby zdrowia.
W bieżącym roku zostaje powołany zespół interdyscyplinarny powołany do działań na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele różnych instytucji znajdujących się na terenie
naszej gminy.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele podmiotów o których
mowa w art. 9a ust. 3, ust 4 ust 5 ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.
Poradnictwo specjalistyczne jest zapewniane przez specjalistów min. specjalistów
ds. Uzależnień i Współuzależnień pomoc jest udzielana w ramach punktu Informacyjno –
Konsultacyjnego działającego przy Urzędzie Miejskim w Iłży. Ponadto na terenie Gminy
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znajduje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym, który zapewnia
ofiarom dotkniętych przemocą pomoc socjalną, prawną, medyczną i psychologiczną.

DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO
Diagnozę środowiska lokalnego sporządzono na podstawie otrzymanych informacji:
z Komisariatu Policji w Iłży, ze Szkół, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz od pracowników socjalnych MGOPS w Iłży.
W wyniku analizy uzyskanych danych ustalono, że:
W 2010 roku Policjanci z Iłży przeprowadzili 1 399 interwencji w tym 260 interwencji
domowych. Zostało założone 153 „Niebieska Karta”. W 22 przypadkach Policja prowadziła
sprawy

przygotowawcze

o

psychiczne

i

fizyczne

znęcanie

się

nad

rodziną

z art. 207 § 1 KK, które za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Lipsku zostały skierowane do Sądu z aktem oskarżenia. W 18 przypadkach zostały wydane oskarżenia.
Z danych Policji w Iłży wynika, iż sprawcami przemocy są głównie mężczyźni,
a

przemoc

skierowana

jest

w

większości

przypadków

przeciwko

kobietom

i dzieciom. W większości przypadków o założeniu „Niebieska Karta” Policja informowała
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży oraz Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w niektórych przypadkach informowani są Kuratorzy Sądowi.
W ramach procedury „Niebieska Karta” pracownicy ośrodka prowadzili poradnictwo
specjalistyczne w postaci pracy socjalnej, a także w niektórych rodzinach została udzielona
pomoc finansowa w formie zasiłku celowego lub okresowego a także przyznanie pomocy
w naturze posiłku dla dzieci w szkołach.
W dniu 2010 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wpłynęło 130 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób nadużywających alkohol
z czego 103 osoby to sprawcy przemocy domowej.
Na podstawie informacji otrzymanych ze szkół wynika, że wśród uczniów, podczas
przerw lekcyjnych zdarzało się 13 przypadków aktów przemocy rówieśniczej (popychanie,
szarpanie, bicie, wyśmiewanie, szyderstwa, deprawacja potrzeb, itp.)
Na terenie gminy nadzór nad rodzinami niewydolnymi wychowawczo oraz nadzór nad
nieletnimi sprawuje siedmiu kuratorów społecznych.
Z informacji pracowników socjalnych ośrodka domniema się, że w wielu rodzinach
istnieje zjawisko przemocy. Jest ono jednak najczęściej zatajane przez osoby doznające przemocy lub po prostu bagatelizowane. Rodziny dotknięte przemocą bardzo niechętnie zgadzają
się na uruchomienie procedury „Niebieska Karta” przez pracownik socjalnego.
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Z obserwacji środowiska wynika również, że niepokojąco częstym zjawiskiem jest
stosowanie przemocy, m.in. poprzez zaniedbanie dzieci w wyniku emigracji zarobkowej rodziców – Eurosieroctwo.
Zjawisko przemocy w rodzinie od wielu lat traktowane jest jako poważny problem.
Mimo, że w relacjach międzyludzkich przemoc istniała od zawsze, o przemocy w rodzinie
mówiono niewiele, jakby nie postrzegając jej, jako poważne zaburzenie w funkcjonowaniu
rodziny. Zaburzenie, które prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych,
niejednokrotnie tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy nawet zabójstw.
Problem przemocy wymaga zatem podjęcia szerokiego, zorganizowanego i zaplanowanego
na wiele lat programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie.

PODSTAWA PRAWNA
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Iłża na lata
2011 - 2013 opracowany został w oparciu o:


Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005
roku, Nr 180, poz. 1493 z późń. zmianami)



Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późń. zmianami)



Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późń. zmianami)



Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami.)



Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie



Kodeks rodzinny i opiekuńczy



Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iłża na lata
2006 – 2013



Kodeks Karny



Kodeks Postępowania Karnego



Kodeks Wykroczeń



Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia



Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.
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CELE PROGRAMU
Cel główny:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także zwiększenie skuteczności działań
oraz dostępności pomocy.
Cele szczegółowe:
Cel I
Działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dotyczącej
zjawiska przemocy w rodzinach.
Cel II
Działania nakierowane na dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej.
Cel III
Działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i poprawy skuteczności
podejmowanych działań.
Cel IV
Działania zmierzające do eliminowania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia negatywnych następstw występowania przemocy u ofiar i świadków przemocy.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Aby osiągnąć cel główny programu będą realizowane zintegrowane działania
w zakresie przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie:
1. Działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinach przez:


zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy,



prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przemocy, prowadzenie poradnictwa
prawnego, psychologicznego, rodzinnego i socjalnego dla ofiar przemocy,



zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń i skutków płynących z przemocy w rodzinie,



organizowanie szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego działających na rzecz
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie .
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organizowanie i udział w

lokalnych i ogólnokrajowych kampaniach na rzecz przeciw-

działania przemocy w rodzinie,
Realizator - MGOPS, Policja, placówki oświatowe, służba zdrowia, Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłży, Zespół Interdyscyplinarny.
2. Działania nakierowane na dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy
domowej.


tworzenie

i

realizację

programów

edukacyjno

-

profilaktycznych

dla

dzieci

i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,


rozwijanie innowacyjnych form i metod wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub
dotkniętej przemocą w rodzinie,



prowadzenie poradnictwa i wsparcia w zakresie edukacyjno- terapeutycznym.
Powyższe

działania

mogą

być

przez

organizowanie

zajęć

pozalekcyjnych

i pozaszkolnych, a także prowadzenie rozmów indywidualnych ze specjalistami różnych
dziedzin.
3. Działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących

zadania

związane

z

przeciwdziałaniem

przemocy

w rodzinie

i poprawy skuteczności podejmowanych działań poprzez:


Zarządzanie Gminnym Systemem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,



Praca zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,



Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przemocy w rodzinie, poprzez uczestnictwo
w szkoleniach, warsztatach,



Kontynuacja współpracy z właściwymi podmiotami przy realizacji procedury
,,Niebieskie Karty’’

4.

Działania zmierzające do eliminowania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia negatywnych następstw występowania przemocy u ofiar i świadków przemocy.



Interwencje w przemocy domowej – realizator: Policja,



Opracowywanie i realizacja planów pomocy ofiarom przemocy – realizator Zespół Interdyscyplinarny.



Tworzenie i wspierania funkcjonowania grup samopomocowych i grup wsparcia – realizator: MGOPS w Iłży.
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Informowanie właściwych organów o możliwości (podejrzeniu) popełnienia przestępstwa
polegającego na stosowaniu przemocy w rodzinie – realizatorzy: MGOPS, oświata, służba zdrowia, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłży,



Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w tym poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne w
ramach działań Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego ) - realizatorzy: Specjaliści,
MGOPS, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłży,



Stosowanie działań w ramach procedury ,,Niebieska Karta’’ – realizatorzy: Policja,
MGOPS, oświata, służba zdrowia, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłży,



Kierowanie sprawców przemocy do programów terapeutycznych - realizatorzy: Miejska
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłży, MGOPS, Policja,



Stosowanie wobec uzależnionych sprawców przemocy procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego – realizatorami będą: Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów

Alkoholowych

w

Iłży,

Poradnia

Uzależnień

i Współuzależnień, Policja.


Współdziałanie w zapewnieniu osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc
w ośrodkach wsparcia oraz Ośrodkach Interwencji Kryzysowej.

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

1.

Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla osób doznających przemocy oraz
stosujących przemoc.

2.

Podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej dotyczącej problematyki przemocy
w rodzinie.

3.

Zwiększenie wiedzy w zakresie przemocy w rodzinie, kadry zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy i pomocą dla osób dotkniętych tym problemem.

4.

Usprawnianie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą.

5.

Niwelowanie skutków zjawiska przemocy.
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MONITORING I EWALUACJA

Program przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie zarządzany będzie przez Burmistrza Iłży. Monitorowany przez OPS w Iłży natomiast realizowany
przez Zespół Interdyscyplinarnym.
Harmonogram działań podejmowany w ramach programu przeciwdziałania przemocy ustalany będzie na początku każdego następnego roku objętego programem.
Ewaluacja prowadzona będzie w oparciu o sprawozdawczość (1 raz w roku
.Natomiast wskaźnikami do ewaluacji będą


Liczba Niebieskich Kart



Ilość interwencji Policji



Liczba udzielonych porad, konsultacji

BUDŻET - FINANSOWANIE

Źródłem finansowania zadań gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie będą środki finansowe z budżetu gminy oraz ze środków pozabudżetowych

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE NA 2011 ROK.
Zadania

Terminy - miesiące
I

1. Powołanie zespołu
Interdyscyplinarnego
2.Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego
3. Posiedzenia zespołu
interdyscyplinarnego

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4Udział w specjalistycznych szkoleniach członków zespołu zespołu in-

x

terdyscyplinarnego
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x

x

