
U C H W A Ł A   NR  XVIII/171/16
RADY    GMINY  WIERZBINEK
Z  DNIA 28 listopada 2016 roku

 

w sprawie ustalenia  gminnego programu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Na podstawie art.18 ust.2  pkt  15 ustawy z dnia 8 marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym
(Dz.U.  z  2016r.  poz.  446  )  oraz  art.  6  ust.2  pkt  1  ustawy  
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015r, poz.1390 )
Rada  Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się  Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Zgodnie  z  art.  6  ustawy z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w
rodzinie  (  Dz.U.  2015r,  poz.1390 ).  Został  nałożony na  gminy przepis,  jako ich  zadanie
własne , obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie . W
ramach  tych  działań  koniecznym  jest  stworzenie  Gminnego  programu  przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Istniejący program obejmował
lata 2011 -2015. Koniecznym wymogiem jest zaktualizowanie programu na kolejne lata.

Wobec powyższego niniejszą uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną.



 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/171/16                                                                       
 Rady Gminy     Wierzbinek z dnia  28 listopada 2016r.
 W sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Na lata 2016 - 2019
                                                                                                   
   

GMINNYPROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA   PRZEMOCY  W

RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR   PRZEMOCY

W RODZINIE
DLA GMINY WIERZBINEK

NA LATA 2016 - 2019



I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  na  lata  2016-  2019
określa zadania własne gminy.

Podstawą  prawną  działań  związanych  z  przeciwdziałaniem  przemocy  w  rodzinie

jest :

- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (MP z

9 czerwca 2014r poz. 445),

-  Ustawa  z  dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i

przeciwdziałaniu

  alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r, poz. 487),

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z

2015r.       poz. 1390 ),

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r.  poz.
930 ),
-  Uchwała  Nr  X/100/15  Rady  Gminy  Wierzbinek  z  dnia  29  grudnia  2015roku  w
sprawie    uchwalenia  Gminnej  Strategii  Integracji  i  Rozwiązywania  Problemów
Społecznych na lata   2016-2026.

 

         Rodzina  jest  najważniejszym  środowiskiem  w  życiu   człowieka,
kształtującym

osobowość,  system wartości,  styl  życia.  Ważną role  w prawidłowo funkcjonującej
rodzinie odgrywają  wzajemne  relacje  pomiędzy  rodzicami  oparte  na  miłości  i
zrozumieniu. 

                 To rodzina wywiera istotny wpływ na zachowanie się jednostek zarówno wewnątrz

jak  i  na  zewnątrz  rodziny.  Rodzina  jako  wspólnota  rodziców,  dzieci  i  krewnych  stanowi

pierwsze i podstawowe miejsce doświadczenia współżycia z ludźmi. W domu powinniśmy się

czuć  bezpiecznie.  Dom ma być  miejscem,  w którym  jesteśmy kochani,  chronieni,  gdzie

odzyskujemy siły  po dniu pracy lub nauki.  Jednak dla wielu  ludzi  dom nie jest  spokojną

przystanią  lecz  niebezpiecznym  miejscem,  gdzie  regularnie  doznają  cierpień  fizycznych  i

emocjonalnych, gdzie są również wykorzystywani seksualnie.

Przemoc najczęściej  kojarzy się ludziom z biciem,  popychaniem,  kopaniem,  zmuszaniem

człowieka  do upokarzających  czynności,  stosowaniem  broni  lub  gwałtem.  Przemocą jest

także  poniżanie  człowieka,  oczernianie  go  przed  innymi,  wyzywanie  i  rzucanie  obelg,

ranienie  jego  poczucia  własnej  wartości,  ograniczenie  jego  swobody  w  sposób



przekraczający  normy  moralne  i  obyczajowe.  Typy  przemocy  z  jakimi  spotykamy  się  w

środowisku domowym obejmują:

a)      Przemoc fizyczną,

b)      Przemoc psychiczną,

c)      Przemoc seksualną,

d)      Przemoc ekonomiczną.

       Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko uszkodzenia

ciała. Przejawami przemocy fizycznej są: popychanie, policzkowanie, szarpanie, uderzenie

pięścią,  kopanie,  przypalanie  papierosem,  duszenie,  rzucanie  przedmiotami,  drapanie,

plucie,  wykręcanie  rąk,  napaść  z  użyciem  broni,  krępowanie  lub  uwięzienie,  świadome

stworzenie niebezpiecznych sytuacji stanowiących zagrożenie fizyczne. Lista form przemocy

nie  ogranicza  się  tylko  do  wymienionych  powyżej.  W praktyce  spotyka  się  ich  znacznie

więcej.

        Przemoc  psychiczna  zawiera  przymus  i  groźby,  zastraszenie,  emocjonalne

wykorzystanie,  za  które  uważa  się  oskarżanie,  upokarzanie,  poniżanie,  obwinianie  i

manipulowanie  poczuciem winy,  wyzwiska,  wmawianie  choroby  psychicznej,  odmawianie

współżycia seksualnego, izolowanie poprzez kontrolowanie lub zakaz kontaktów z innymi,

zabranianie korzystania z telefonu, samochodu, zakaz opuszczania domu itd.

        Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej

woli. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły fizycznej, ale także na groźbach

użycia siły lub emocjonalnym szantażu.

          Przemoc ekonomiczna polega na tym, że ofiara staje się zależna finansowo od

partnera.  Objawia  się  to  ograniczeniem dostępu  ofiary  do pieniędzy  czy do informacji  o

stanie  finansowym  rodziny,  zmuszenie  ofiary  do  proszenia  o  każdy  grosz,  wykradanie

pieniędzy ofiary, niedopuszczanie ofiary do pracy zarobkowej.

  Sprawcy przemocy są bezwzględni, zniewalają swe ofiary, stosując wobec nich groźby i

demonstrację swej  siły.   Ofiary w obliczu przemocy są zwykle  bierne,  rzadko sięgają po

asertywne, a nawet agresywne formy zachowania. Wyróżniają się  silnym poczuciem winy i

przypisywaniem sobie odpowiedzialności za akty agresji. Doznawanie przemocy prowadzi do

niskiej samooceny, poczucia bezsilności, ciągłego niepokoju, depresji, chorób związanych ze

stresem.  Szczególnie  dramatyczne  konsekwencje  przemocy  dostrzega  się  u  dzieci.

Powoduje ona w ich psychice nieodwracalne skutki.   Mogą dać znać o sobie dopiero w



dorosłym życiu. Dlatego też większość ofiar przemocy potrzebuje pomocy innych, bez tego

sama  nigdy  nie  zdobędzie  się  na  odwagę  przeciwstawienia  się  .

Biorąc pod uwagę powyższe fakty konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku

edukacji  społeczeństwa,  dostarczając wiedzy o zjawisku przemocy i  sposobach radzenia

sobie  z  problemami.  Niezbędne  jest  również  zapewnienie  profesjonalnej  pomocy

interwencyjnej  i  terapeutycznej  ofiarom  przemocy,  ze  szczególnym  uwzględnieniem

krzywdzonych dzieci. 

 W przypadku dezorganizacji  rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań.

Role wewnątrz rodziny ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych

członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi.

Przemoc domowa może być  przyczyną dysfunkcji w rodzinie.
Na  terenie  Gminy  Wierzbinek  przemoc  w  rodzinie  najczęściej  jest  powiązana  z
alkoholizmem,  a także małą świadomością społeczną.

 
W  celu  efektywnego  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  zmierzającego  do
zmniejszenia  skali  zjawiska  przemocy  oraz  pogłębianie  społecznej  świadomości
tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

II. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIERZBINEK

Gminę Wierzbinek zamieszkuje 7590 mieszkańców (dane UG Ewidencja Ludności,

stan na 31.12.2015r.) .

Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku ( sprawozdania roczne MPiPS )

wynika, że przemoc w rodzinie jest tematem zamkniętym w naszej gminie ,  który

rzadko kiedy wychodzi poza rodzinę . W latach 2012 -2015 przypadki korzystania  z

pomocy  z  uwagi  na  przemoc  stanowiły  nieliczny  procent   w  stosunku  do  ogółu

przyczyn,  dla  których  zwracano  się  do    Ośrodka Pomocy Społecznej.  Poniższa

tabela  przedstawia,  jak  kształtowało  się  korzystanie  z  pomocy  ze  względu  na

przemoc.

Tabela Nr 1

        LATA           2012             2013           2014      2015

Liczba   rodzin
korzystająca   z
pomocy

      
           565              622             572        553



W tym z uwagi na
przemoc              1               7              3          1

Wydawać  by  sie  więc  mogło  ,  że  przemoc  jest  tylko  zjawiskiem  marginalnym

w gminie.  Aktualne  dane  komisariatu  Policji  w  Sompolnie  ,  świadczą  jednak,  że

interwencje dotyczące przemocy w rodzinie występują, a więc  zjawisko istnieje, choć

widoczna jest niechęć ofiar przemocy do uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”.

A  przecież głównym  celem  Niebieskich  Kart  jest  rozpoznawanie  przemocy  i

usprawnianie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku

lokalnym oraz tworzenie warunków do systemowego i interdyscyplinarnego modelu

pracy z  rodziną.  Ośrodek Pomocy Społecznej  w okresie od  2012r.  nie  uruchomił

takiej  procedury mimo,  iż  pracownicy socjalni  informują o takich możliwościach w

przypadkach podejrzeń o przemoc.

Z  danych  komisariatu  policji  wynika  ,  jak  często  są  uruchamiane  procedury

Niebieskiej Karty. Poniższe tabele odzwierciedlają procedurę interwencji domowych

policji i  uruchamiania Niebieskich Kart

Tabela  Nr 2. Interwencje domowe policji.

LATA         2012          2013        2014     2015

LICZBA
INTERWENCJI
DOMOWYCH

          4          4         4         7

LICZBA
ZAŁOŻONYCH
NIEBIESKICH
KART

  
         4          3         3         6

W  trakcie  interwencji  powzięto  podejrzenia  popełnienia  przestępstw  z  art.  207

kodeksu karnego, tj. znęcania sie, w wyniku których wszczęto postępowania karne.

Szczegółowe dane odnośnie wszczętych postępowań przedstawia tabela 3.

Tabela Nr 3. Wszczęte postępowania

LATA        2012         2013      2014      2015
Wszczęte 
postępowania 
z art. 207 kk       4          3        3        5

Wniesione akty 



oskarżenia       2         1        2        5

Reasumując należało by podjąć działania , które pozwolą zmniejszyć skalę przemocy

domowej w oparciu o posiadane zasoby .

Świadomość lokalna odnośnie możliwości  skorzystania z porad w działającym na

terenie gminy Wierzbinek Punkcie Konsultacyjnym jest  mała.  Punkt  ten działa od

roku 2006, gdzie istnieje możliwość skorzystania z porad specjalistów- psycholog,

pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

 Tabela Nr 4 przedstawia liczbę udzielonych konsultacji.

Tabela Nr 4

          LATA         2012        2013          2014        2015
LICZBA

ODBYTYCH

KONSULTACJI

           23             22           18          13

Chociaż w porównaniu do roku 2012 liczba odbytych konsultacji zmniejszyła się,  jest

zbyt mała w stosunku do możliwości Punktu Konsultacyjnego. Niewiele ponad jedną

konsultację  przypada  w  miesiącu.  Przyczyn  można  upatrywać  w  zbyt  małym

rozpropagowaniu działań Punktu. Nadal wiedza w tym zakresie wśród mieszkańców

gminy  jest  niewielka.  Pracownicy  socjalni  w  miesiącach  wrześniu  i  październiku

2010r  pytali  wśród  klientów  o  wiedzę  na  temat  działalności  Punktu.  Pytanie

skierowano do 50 osób.  Większość Klientów Ośrodka Pomocy zapytana w trakcie

wywiadu środowiskowego nie wiedziała o istnieniu i działaniu Punktu.

Podobne  pytanie  po  raz  kolejny  skierowali  pracownicy  socjalni  w  roku  2015.  W

badaniu  wzięło  udział  również  50  osób,  będących  klientami  Ośrodka  Pomocy.

Wiedza na temat możliwości skorzystania z porad była znacznie większa. Poniższa

tabela wskazuje,  jak wzrosła  świadomość w tym zakresie w porównaniu do roku

2010. 

 

 Tabela nr 5 przedstawia, jak liczbowo przedstawiała się wiedza w tej dziedzinie.



Tabela Nr 5

Posiada wiedzę na

temat  Punktu

Konsultacyjnego

Słyszało o istnieniu

Punktu, ale nie ma

wiedzy  o

działalności

Nie  ma  żadnej

wiedzy  na  temat

Punktu

Rok 2010
              5               9               36

Rok 2015
         

            12

             

            17

            

             21

Wyniki  zapytania  wskazują,  że  wiedza  społeczeństwa  poprawiła  się.  Występuje

jednak nadal konieczność dalszego rozpropagowania informacji na temat możliwości

skorzystania ze wsparcia Punktu.

W  roku  2011  w  maju  zarządzeniem  nr  17/11  Wójta  Gminy  Wierzbinek  został

powołany  Gminny  Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w

Rodzinie.  W  skład  Zespołu  weszli  przedstawiciele  pomocy  społecznej,  oświaty,

służby zdrowia, policji , komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kurator

sądowy. Zespół zbiera się raz na kwartał, a przewodnicząca Zespołu w zależności od

zaistnienia sytuacji zagrożenia powołuje grupy robocze, które na bieżąco pracują z

rodzinami dotkniętymi przemocą. 

Tabela nr 6 przedstawia częstotliwość posiedzeń grup roboczych w ostatnich dwóch

latach.

Tabela Nr 6

         Rok 2014            Rok 2015

Liczba  powołanych  grup

roboczych

           

              6                6
Liczba  posiedzeń  grup

roboczych               15               18

Członkowie  grup  roboczych  oprócz  bieżącej  pracy  z  rodzinami  prowadzą

systematyczny  monitoring  mający  na  celu  sprawdzenie  bezpieczeństwa  osób

pokrzywdzonych i realizację ustalonych form pomocy.



Na koniec należy także podnieść zasadniczy element, bez wątpienia wpływający na próbę

oceny  skali  zjawiska  przemocy  w  rodzinie,  a  mianowicie  tzw.  „ciemną  liczbę”  zdarzeń

nieodnotowanych przez Policję,  ani też żadną ze służb, z przyczyn, o których mowa była

powyżej. W związku z licznymi czynnikami hamującymi pokrzywdzonych przed ujawnianiem

tego typu zdarzeń (strach ofiary przed sprawcą, wstyd przed rodziną, znajomymi, obawa o

los dzieci, obawa o sytuację ekonomiczną rodziny, etc.), skala zjawiska może przekraczać

zdarzenia ujawnione nawet kilkakrotnie.

 Osoby,  co do których  zachodziło  podejrzenie, że są ofiarami przemocy, informowano o

przysługujących im uprawnieniach i  możliwościach prawnych  ,  kierowano do  instytucji  w

powiecie  udzielających  specjalistycznego  poradnictwa  (  głównie  prawnego  i

psychologicznego)  oraz informowano o  możliwości  skorzystania z terapii.   Osoby, co do

których  zachodziło  podejrzenie,  że  są  sprawcami  przemocy,  informowano  o

konsekwencjach,   w tym prawnych,  stosowanej  przemocy,  jak  również  o  możliwościach 

uzyskania  wsparcia terapeutycznego .

    III ANALIZA SWOT

Mocne strony :

Silne więzi rodzinne

Dobra współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z policją ,  służbami kuratorskimi i

szkołami

Dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych

Poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym

Powstanie nowego wsparcia asystenta rodziny

Słabe strony :

Brak wypracowanych systemów wspomagania działań profilaktycznych

Niewystarczająca liczba specjalistów do pracy z rodziną

Niewystarczające  powiązanie  działań  poszczególnych  służb   na  rzecz  rodzin

zagrożonych

przemocą.

Wstyd członków rodzin przed wyjściem z problemem na zewnątrz.



Szanse :

Zmiany  prawne  umożliwiające  skuteczne  formy  niesienia  pomocy  rodzinom

zagrożonym przemocą domową.

Ustawicznie kształcąca sie kadra służb socjalnych

Zagrożenia :

Osamotnienie rodzin zagrożonych przemocą .

Brak umiejętności pozyskania wsparcia

Mała akceptacja środowiska na ujawnianie problemów dotyczących przemocy

Problemy alkoholowe członków rodzin

IV  CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Powstanie  gminnego  zintegrowanego  systemu  przeciwdziałania
przemocy  w  rodzinie  w  gminie  Wierzbinek,  zapewnienie  ochrony  jej
ofiarom oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców.

CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA

I. Koordynacja działań lokalnych podmiotów.

Zadanie 1

Działalność Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie.

    Cel  istnienia  zespołu:  szybsze  i  skuteczniejsze  podejmowanie  działań

zmierzających do

zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, planowanie i

realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb.

Proponowany skład zespołu:

pracownik  socjalny,  członek  Gminnej  Komisji Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii, przedstawiciel oświaty,  policji,  służby

zdrowia, służby kuratorskiej, organizacji pozarządowych.



Wójt  Gminy  w  drodze  Zarządzenia  powołuje  Interdyscyplinarny  Zespół  do  spraw

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .

Zadania zespołu:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej, 

- uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,

- udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,

- opracowanie strategii postępowania,

- monitorowanie zjawiska przemocy, 

- uruchamianie współpracy

-  gromadzenie  informacji  na  temat  instytucji  udzielających  pomocy  rodzinom,  w

których   występuje zjawisko przemocy domowej,

Zadanie 2

Stworzenie  gminnego  systemu  przeciwdziałania  przemocy w  rodzinie  w  gminie

Wierzbinek

      W celu realizacji zadań określonych w art.6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie  uruchomi  sie  system przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oparty  na

pracy Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej  przy

ścisłej  współpracy z różnymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

który  obsługuje  zespół  administracyjnie  oraz  z  Gminną  Komisją  Profilaktyki  i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obsługujących Zespół  biurowo. 

Współpraca  odbywać  się  będzie  na  zasadach  określonych  według  poniższego

 schematu

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Wierzbinek:

Przyjęcie zgłoszenia lub powzięcie informacji o wystąpieniu przemocy w
rodzinie



                                                                                                     

                                                                                                       

                                                                              
                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                              

II. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego.

Zadanie 1

  POLICJA  GOPS    GKPiRPA

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

Rodzina
dotknięta
przemocą

Lekarz
rodzinny- badanie
lekarskie, wywiad

Policjanci-
Wywiady, 
Niebieska karta

Zapewnienie
bezpieczeństwa
ofiarom 
przemocy

Pracownicy
Socjalni-
Wywiady 
środowiskowe

Zbieranie 
dokumentów, 
rozmowy ze 
sprawcami i 
ofiarami

Rodzina
dotknięta
przemocą

Uruchamianie 
lokalnego 
systemu



Przygotowanie  i  udostępnienie  materiałów  o  charakterze  informacyjnym

i edukacyjnym.

Cel  realizacji  zadania:  Ułatwienie dostępu do podstawowych  informacji  z  zakresu

przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz  podniesienie  poziomu  wiedzy

mieszkańców gminy.

Realizacja zadania:

Utworzenie gablot informacyjnych w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej,

oraz  Placówkach Opieki  Zdrowotnej,  rozpowszechnianie  broszur  i  ulotek

dotyczących  zjawiska przemocy,  publikowanie  w gazetce lokalnej  oraz na stronie

Urzędu  Gminy  informacji  o  lokalnym  systemie pomocy  i  wsparcia  dla  osób

uwikłanych w zjawisko przemocy domowej,

rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych,

Zadanie 2

Promowanie wśród dzieci  i  młodzieży oraz osób dorosłych właściwych  sposobów

radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów.

Cel realizacji  zadania: Wyrabianie właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów

oraz

radzenia sobie z agresja.

Realizacja zadania wobec :

dzieci i młodzież:

- prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach, 

- realizacja szkolnych programów profilaktyki przemocy,

- wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zachowania

  nieagresywne.

dorośli:

- spotkania ze specjalistami w trakcie zebrań szkolnych

Wskaźniki osiągnięcia celu:

- liczba publikacji w gazetce lokalnej,

- liczba zrealizowanych programów profilaktycznych,

- liczba zrealizowanych form aktywnego spędzania czasu wolnego,

III.  Edukacja przedstawicieli instytucji zajmujących sie z problematyką przemocy w

rodzinie.



Zadanie 1

Udział  w  specjalistycznych  szkoleniach  osób  zainteresowanych  możliwością

podniesienia

kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cel  realizacji  zadania:  Podniesienie  poziomu  wiedzy  specjalistów

instytucji zajmujących sie z problematyką przemocy.

Realizacja Zadania:
-  gromadzenie informacji  dotyczących  potrzeb szkoleniowych w zakresie zjawiska

przemocy

  domowej,

-  opracowanie  informacji  o  ofercie  szkoleniowej  w  zakresie  podwyższania

umiejętności w

  zakresie przeciwdziałania przemocy.

Wskaźnik realizacji celu:

- liczba przeszkolonych osób.

ROZPOCZECIE REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  na  lata

2016-2019  to  kontynuacja  działalności  Gminnego  Zespołu  ds.  Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie w Gminie Wierzbinek.

ADRESACI PROGRAMU

Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy.

Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy.

Przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź

dotkniętymi przemocą m.in. pracownicy socjalni, policjanci , nauczyciele i pedagodzy,

pracownicy służby zdrowia, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

REALIZATOR PROGRAMU

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

PARTNERZY PROGRAMU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku



Gminna  Komisja  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  przy

Urzędzie Gminy w Wierzbinku

Komisariat Policji w Sompolnie

Placówki Opieki Zdrowotnej 

Szkoły

Organizacje pozarządowe

Kościoły

Służba Kuratorska

PROGNOZOWANE EFEKTY

Pogłębienie  wiedzy  społeczności  lokalnej  na  temat  zjawiska  przemocy  domowej,

stała

edukacja

Zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar przemocy.

TERMIN REALIZACJI

Program realizowany będzie w okresie od grudnia 2016r. do grudnia.2019r.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Źródłem  finansowania  zadań  zawartych  w  Gminnym  Programie  Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019 są przede wszystkim środki własne Gminy,

w tym wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

MONITORING, EWALUACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROGRAMU.
 

1.  Monitoring  programu  będzie  polegał  na  zbieraniu  danych  dotyczących
zrealizowanych  zadań  w  ramach  programu  od  podmiotów  zaangażowanych  w
realizację, przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, w celu ocenienia
czy program osiąga założone cele.
2.  Przewodniczący  Zespołu  Interdyscyplinarnego  przedkłada  sprawozdanie

merytoryczne  Wójtowi  Gminy,  a  następnie  Radzie  Gminy Wierzbinek  do  końca I

kwartału każdego roku.
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