UCHWAŁA NR XVII/144/16
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 30 marca 2016

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2016-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz.1515 i poz. 1890) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2016-2020, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Sędziejowice
Dariusz Cieślak
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/144/16
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 30 marca 2016 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
NA LATA 2016-2020
I. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie,
2) 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,
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system
wartości, styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje
pomiędzy rolę pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu.
W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrz
rodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się
coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi. Przemoc domowa może być skutkiem, jak
i przyczyną dysfunkcji w rodzinie.
Na terenie Gminy Sędziejowice przemoc w rodzinie występuje najczęściej w rodzinach najuboższych,
jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami na członka rodziny, biedą, a także małą
świadomością społeczną. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmierzającego do
zmniejszenia skali zjawiska przemocy oraz pogłębienie społecznej świadomości tworzy się „ Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2016-2020”.
II. Definicja problemu przemocy
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jako przemoc należy rozumieć
jednorazowe albo 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.
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W literaturze dotyczącej problemu przemocy można wyróżnić następujące rodzaje tego zjawiska:
1) przemoc fizyczna – popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie,
szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś
przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej
okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.,
2) przemoc psychiczna – wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów,
karanie przez odmowę uczuć, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja
społeczna(kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa,
ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),
stosowanie gróźb, itp.,
3) przemoc seksualna, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk
seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy pożycia seksualnego, krytyka
zachowań seksualnych kobiety, itp.,
4) przemoc ekonomiczna, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej,
niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny itp.
Każdą z wyżej wymienionych form przemocy cechuje cykl składający się z trzech faz:
1) faza narastania napięcia – w tej fazie wyraźnie odczuwalny jest wzrost napięcia pomiędzy partnerami,
narastają sytuacje konfliktowe. Przyczyny zazwyczaj tkwią poza rodziną. W większości przypadków są
to drobne nieporozumienia powodujące dalszy wzrost napięcia. Zaczyna pojawiać się agresja,
2) faza gwałtownej przemocy – w trakcie tej fazy następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w
kata. Wybuch często jest nieadekwatny do przyczyny, którą podaje sprawca (dokonuje szkód
psychicznych, fizycznych, niszczy sprzęty nie zwracając uwagi na krzywdę innych),
3) faza miodowego miesiąca – czas skruchy – okazywania troski i miłości. Sprawca próbuje załagodzić
sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły. Interwencja najczęściej następuje w
fazie gwałtownej przemocy. Ofiary w afekcie decydują się wezwać pomoc i złożyć zawiadomienie o
popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną.
Faza miodowego miesiąca ma niezwykle silny wpływ na pozostawanie osoby doznającej,
w krzywdzącym związku. To w tej fazie rodzą się złudne nadzieje, że sprawca się zmieni. Faza ta jednak
mija i przechodzi w fazę narastania napięcia.
Prawdziwym zagrożeniem jakie niesie ze sobą ta faza jest fakt, ze przemoc w następnym cyklu
jest jeszcze gwałtowniejsza.
Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy – faza
narastania napięcia oraz gwałtownej przemocy.
III. Adresaci programu
Program jest skierowany do mieszkańców Gminy Sędziejowice, w szczególności do tych, którzy są
uwikłani w przemoc jako ofiara, sprawca przemocy lub świadek przemocy.
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IV. Wykonawcy programu
Podmioty funkcjonujące na terenie gminy Sędziejowice, świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie to, w szczególności:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach,
2) Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) Komisariat Policji w Widawie,
5) gminne placówki oświatowe,
6) Punkt Konsultacyjny.
Podmioty współpracujące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku,
2) Sąd Rejonowy w Łasku,
3) Poradnia Odwykowa w Łasku,
4) kuratorzy zawodowi i społeczni,
5) dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy zatrudnieni w placówkach oświatowych,
6) lekarze i pielęgniarki,
7) pracownicy socjalni,
8) policja,
9) pracownicy Urzędu Gminy Sędziejowice.
V. Założenia do programu
Cel realizacji programu:
1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie,
2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy,
3) rozwijanie i usprawnianie interdyscyplinarnego systemu interwencji wobec problemu przemocy.
Cel pośredni programu:
1) rozwój specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc,
2) wzrost ilości przeszkolonych osób z zakresu udzielania pomocy rodzinom, w których występuje
zjawisko przemocy,
3) spadek liczby sprawców przemocy, a także rodzin, w których interwencje podejmowane są
wielokrotnie,
4) zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy – podniesienie poziomu wiedzy,
rozwijanie empatii, odpowiedzialności i kompetencji społecznych wobec problemu przemocy,
5) stała edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury.
Strategiczne metody działania:
1) zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie,
2) ochrona ofiar przemocy w rodzinie poprzez wsparcie: medyczne, prawne, socjalne
i psychologiczne,
3) budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie,
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4) zamieszczenie na tablicach informacji o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy,
5) systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup zawodowych
realizujących zadania z zakresu przemocy w rodzinie.

VI. Podstawowe zadania do realizacji w ramach programu
Zadanie 1
Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Sposób realizacji:
1) systematyczna edukacja środowiska lokalnego w zakresie przemocy w rodzinie:
- rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych,
- udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- rozpowszechnianie broszur, ulotek dotyczących zjawiska przemocy,
- umieszczanie na tablicach ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
informacji o lokalnym systemie wsparcia osób dotkniętych przemocą,
2) systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup zawodowych
stykających się z problematyką przemocy w rodzinie poprzez udział w specjalistycznych
szkoleniach oraz organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych możliwością podniesienia
kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3) wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi i placówkami, uczestniczenie
w konferencjach, naradach i seminariach.
Zadanie 2
Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przemocy w rodzinie
Sposób realizacji:
1) prowadzenie działań na rzecz dzieci i rodzin z problemem przemocy w rodzinie przez
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach,
2) współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku w zakresie udzielania
specjalistycznej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
Zadanie 3
Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Sposób realizacji:
1) budowanie skutecznych form pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez udzielanie
profesjonalnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej,
2) wdrażanie procedury „Niebieska Karta” poprzez:
- organizowanie cyklicznych szkoleń, narad, konferencji z zakresu procedury „Niebieska Karta”
i zjawiska przemocy w rodzinie,
- prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie „Niebieskiej Karty”,
3) prowadzenie działań terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie przy współpracy innych
organizacji i instytucji,
4) wspomaganie działalności instytucji, kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszeń oraz
osób fizycznych realizujących zadania w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
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5) tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania czasu wolnego, w szczególności dla dzieci
i młodzieży poprzez programy profilaktyczne.

VII. Budżet programu
Program finansowany jest ze środków na realizację zadań własnych gminy oraz innych pozyskanych
środków finansowych.
VIII. Ewaluacja
Program ewaluowany będzie poprzez sprawozdawczość dokonywaną w ramach wszystkich elementów
systemu.
Podstawowymi danymi służącymi do ewaluacji programu będą:
–liczba „Niebieskich Kart”, które wpłynęły do Zespołu Interdyscyplinarnego,
–liczba grup roboczych powołanych w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty”,
–liczba udzielonych porad, konsultacji, ilość osób, które wzięły udział w Programie dla sprawców
przemocy,
–ilość i rodzaj przeprowadzonych działań profilaktycznych.

.
Sędziejowice, 09.03.2016 r.
Opracowała:
Aleksandra Andrysiak
Kierownik GOPS
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