
R A D A  G M I N Y
\r.r starczy

UCHIYALA Nr I l4lxlV 109
RADY GMINY STARCZA

z dnia l0 marca 2009r.

w sprawie: przyjecia Programu Prueciwdzialania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Starcza na laf: 2009J014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.159l z p62n. zm.), oruz
art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z &ia 29 lipca 2005 roku o przedwdzidaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180 po2.1493)

Rada Gminy Starcza
uchwala, co nastppuje:

$ l

Przyjmuje sie Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w Gminie Starcza
nlala 2009-2014, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly.

t 2 .

Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowr Gminy Starcza.

{  3 .

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjpcia.

rzeuogniczAca Bady Gmint,-J* *-i*;q
Mn'l la \tawr+inah



PR(rcRAM PRiZECIVYDZIAT,ANIA PRZEMOCY W RODZINIf,
W GMINIE STARCZA

1. Podstawa prawna:

l/ ustawa z dtia 26 pt2dienif;a 1982 roku o wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Dz. U . z 2u)'lr . Nr 70, poz. 473 z poin. an),

2/ vstawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzidailiu przemocy w rodinie (Dz. U z 2005r
Nr 180, poz. 1493)

3/ ustawa z dnia 12 marca 20O+ roku o pomocy spoleczrej @2. U. z 2008 r. Nr I15, poz. 728)

2. Informacje og6lne

Rodzina jest najwainiejszym Srodowiskiern w iyciu czlowieka, ksztdtujacym osobowoSi,
svstem wartosci, pogl4dy, styl zycia. Rodzice czy opiekunowie sq wzorern dla dzieci. Waa4
ro19 w prawidlowo funkcjonuj4cej rodzinie odgrywajq wzajemne relacje pomigdzy rodzicami
oparte na milosci i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w slanie
realizowac podstawowych zadan, .ole wewo4tr4odzinne ulegajq zaburzetiu, lamane s4 regu\,
a zachowania poszczeg6lnych cdonk6w rodzirry stajq sie cotaz ba.dziej niezgodne
z normami prawnymi i moralnymi oraz z oczekiwaniarni spolgcznymi.

Przemoc domowa mo2e byi zar6wno skulkieq jat i prqcqll4 dysfunkcji w rodziniq bez
w4tpienia nalezy zakwalifikowad jq do kategorii zachowan nqlatywnych o duiej szkodliwo3ci
spolecznej. Mimo, ie w relacjach migdzyludzkich istnida ona zawsze,
o przemocy w rodzinie mowiono niewiele, jakby nic posteegajqc jej jako powaznego
zaburzenfa w funkcjonowaniu tragiczttych skutkow psychologicanyctr, a w sknjnych
przlpadkach do powa,nych okaleczefl czy z3Mjstw.

Dla lepszego rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie konieczne jest jej zdefiniowanie.
w niekt6rych przypadkach przQawy s4 tak jednoznaczne, 2e nie pozostawiaj4 zadnych
w4tpliwosci, w innyclr, bardziej dozonych, oiezbgdne jest okreilenie mozliwe jasnych
kryteri6w oceny.

Wedlug definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdzidaniu w rodzinie, przemoc to:
,,Jednorazowe albo powtaazajqc€ siq umy6lne dzidanie lub zaniechanie naruszaj4ce prawa lub
dobra osobiste osob *ynienionych w pkt.l (cdonek rodziny-osoba najbliisza w rozumieniu
art.l15 d 1l ustawy z dnia 6 czet'wca 1997 toku - kodeks kanry), w szczegolno&i te osoby na
niebezpieczefistwo utraty iycia, zdrowia, naruszajqce ich godnoii, nietykalnosi cielesn4
wolnoi6, w tym s€kslalnq powodujqce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a takze wywoluj4ce cierpienia i krzywdy morale u osob dqtknietych przemoca."

Pzemoc w rodzinie jest problemem trudoym do badania. Agresja ze strony os6b najblizszych.
jezeli nie mieSci siQ w wyobraz€niu czlowieka o tym, co normalne isluszne, moze byc
wstydliwe ukrywarq tajemnic4 PoDad jedna trzecia badanych (37o/.) 48 przynajmniej jedna
kobiet€-ofiarg p.zemocy swojego partnera. Kobiety czgidej ujaMiaj4przetnoc.



Dwie pi4te kobi€t (41%) zna w swoim Srodowisku, co najmniej jednq kobietQ bit4 przez mQza.
Natomiast \riQcej niz jedna piqta (22 %) na przl'najmniej kilka tahch kobiet, wiQc
prawdopodobnie zyje w irodowisku, g&ie przemoc jest mrm4. Prawie 70pZ sytuacji przemocy
zachodzi w rodzinactr, gdzie ismieje problem alkoholowy (H D Sasal ,,Przewodnik do
procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie - niebieskie karty" wyd. PARPA Warszawa
2005)

3.Zaloicnir systcmu przcciedzid.trir prraEo(y e rodritric

l/ Najwazniejsze jest bezpieczenst\rr'o ofiary
2l .Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez wzglgdu na to, co zrobila
ofiara.
3/ NiLl nie rna prawa slosowac przemocy wobec drugiego cdowieka.
4/ Ne ma iadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowel.
5/ Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest nieskuteczna
6/ Oflara przemocy w rodzinie cierpi na skutek wielokrotnego uraar.
'11 Ztoz$rridre i dopuvczalne s4 wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach'
bowiem jest tojeden objawow doznanego urazu.

4. System przctiwdzi.Lrir prrcoocy do[owci.

ll Zadwia w zakresie przeciwdzialania przemocy w todzinie sq realizowane przez organy
administracji rz4dowej i jednostki samorzqdu terytorialnego .ra zasadach okre3lonych w
przepisach ustawy z dnia l2 ma.ca 2004 roku o ponocy ryoleunej i ustawy z dnia 26
pazdziemika I 982 roku o wychowaniu w trzei:woici i prz&wdzdaniu alkoholimowi, chyba
ze przepisy niniejszej ustawy stanowi4 inaczei.

2/ Do zadan wlavrych gminy naleiry w szczeg6lnoiri:
a/ tworzenie gninn€o systemu przeciwdzidaniagzsme*y w rodzirl'ie
b/ prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie
c/ opracowanie i realizacja program6w ochrony ofiar przemocy w rodzinie
d/ prowadzenie gninnych oirodkow wsparcia

3/ W realizacji zadai okreilonych w art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 rol-u
o przeciwdzidaniu pnemocy w rodzinie w Gminie Starcza uruchamia slQ system
przeciwdzidania przernocy w rodzinic opatqf rla:
a,/ pracy Interdyscyplirnmego Zespolu ds. Przeciwdzidania Przemocy w Rodzinie,
b/ pracy Koordynatora ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
c/ pomocy psychologicznej dla ofiar Przemocy w Crupie Wsparcia dla Ofiar Przemocy

w Rodzinie
d/ pomocy psychologicaej dla dzieci-ofiar
przemocy seksualnej.
e/ pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej,
niepelnosprawnych

pr@m.xy ze szczq6lnym uwzglQdnieruem

socjalnej dla osob w podeszlym wieku i osob

f/ pracy hrnktu Konzuhacyjrcgo
g/ realizacji Programu korekcyjnego dla sprawc6w przemocy w rodzinie.
h,/ 6cislej wsp6lpracy z roznymi insq ucjami w zakresie prz eciwdzialania p.zemocy w rodzinie,
ze szczegolnym uwzglgdnieniem Oirodka Pornocy Spolecznej i Komendy Policji



5.Stratcgia i m€tody dzialania

l/ Przygotowanie diagozy w Gminie Starcza:
a./ stde zbieranie wszelkich dosgpnych danych, kto.e pozwolQ dokobad pomiaru zjawiska.
Zrodlem informacji badq statysryki policji, s4du, wkol, przychodni zdrowi4 szpitala.
pogotowia ratunkowego, strazy miejskiej, pomocy spoleczne-i, gninnej komisji rozwi4zywania
problem6w alkoholowych oraz badada ankietowe p'rzeprowadzon€ w3rft mieszkanc6w
gminy;
b/ przeprowadzenie diagnozy i ustalenie zasob6w irodowiska lokalnego, a wigc dzialalno3ci
instltucji, placoweh organizacji pozarz4dowych, iwietlic, osob $m\4ayoh sig pomaganiem
i na tej podstawie opracowaaie i korygowade unpy zasobow 3rodowiska lokalnego,
c/ prz€prowadzanie badan pozwalajqcych okreSlii postawy mieszkaitcow wobec przemocy
w iodrinie, a takze opinie na temat sposobu pomagania rodzinom, gdzie stosowana jest

przemoc. Postawa sqsiadow -3wiadk6w przemocy czQsto okeila szybkosc reagowania
i ewedualnej intgrwenaji urnoitiwiajaccj zturyrtanie przetnocy Badania moina
przeprowadzi6 za pomocq ankiet i ub w)'wiad6w;
d/ przeprowadzanie badaii pozwalaj4cych okreSlia pctawy pracownik6w sluzb i plac6wek

stykaj4cych sie z problemen p.zernocy ru datym terenie, a tald€ poziom ich kwalifikacji
potrzebnych do skut€catego pomagatis,
e,/ przygotowanie raportu o prz€mocy w rodzinie i zasobach 6rodowiska lokalnego

2/ Szczegctlowe diala'l,ia w Gminie Starcza:
a./ Przeprowadzanie specjalistyczrych szkolen dla: pracownik6w socjalnych pracownikow
sluzby zdrowi4 czlonk6w gminnej komisji rozwi4zywania probl€m6w alkoholowych'
dzielnicowych w zakresie 6wiadczenia pomocy ofiarom przemocy domowej, (jak udzielai
wsparcia, w jaki sposob kierowac o6ar9 przemocy do rornych instytucji, wznacnianie
konsekwednych zachowaii i postaw)
b/ Systematycnn edukacja spoleczno3ci Gminy Statcza poprzez lokalne media' l(6ra ma
przede wszystkim na celu odklamanie mit6w i ster€otyp6w utrudniajqcych pomaganie' a takze
pokazywanie mozliwoici udzielania pomocy i pozyty*'nych przyklad6w wyjScia z sytuacji
przemocy. Dnrkowanie ulorek, zakup brosatr, zamieszczattg w lokalnej prasie stalych
informacji, gdzie mo2na szukad pomocy, itp.

3/ Funkcjonowanie Ctminn€go Koordyntora ds. Przeciw&ida a Przenocy w Rodzini€,
z nastgpuj4cym zakresern dzidan:
al analiza wnioskow skladanych do Gminnej Komisji Rozwiq4wania Problemow
Alkoholowych o leczenie odwykowe i qwiad6w Srodowbkowych pod k4lem informacji
o przemocy domowE,
b/ ki€rowade i koordynowanie prac l.terdyscyplitatnego
Przemocy w Rodzinie,

Zesoolu ds. Przeciw&ialania

c/ przyjmowanie wszystkich wniosk6w dotycz4cych przernocy domowej t
procedur majqcych na c€lu powstrzlmanie przemocy wg zdqczonego schernatq
d,/ tworzenie wlasnych wniosk6w dotyc"4cych przemocy domowej i uruchamianie procedur
maj4cych na celu powstrzynanie przemocy wg zal4czonego schematu,
e/ twozenie wlasnych dokument6w potwierdzajqcych *yst9powanie przemocy domowej,
takich jak: notatki sluzbowe wynikajqge z obserwacji, rom6w z r6inynri osobani, protokol6w
z roanow z ofiarami przemocy domowej i cdonkami ich rodzin,
fl prowadzenie rozm6w z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie-zgodnie z zapisaml
Niebieskiej Karty dotyczqcei Cminnej Komisji Rozwi4zyrvania Problem6w Alkoholowych.

uruchamianie



gl prowadzenie dynrru w Punkcie Konnrltacyjnym, a w ttsLcie tych dyil6w: u&ielanie
wsparcia ofiarom w Grupie Wsparcia dla ofiar przctrocy w rodzinig
h/ wystQpowanie z wnioskami do Prokuratury o wszczgcie postepowania prrygotowawczego
w sprawie o zngcanie sig nad todzinq
i/ wystepowanie do Komendy Policji w Poczesnej z wnioskiem o podjecie &idan
interwencyjnych przez dzielnicowego lub o podjecie imych dzidan prewencynyc\
w sprawactr, gdzie ujawniooo zagro2enie przemocq w rodzinie,
j/ odwolpvanie siq do decyzji prokuratora, jezeli apadla decpja o umorzeniu postqpowania.
a odwolanie jest zasadng
k/ motywowanie i kierowanie sprawc6w pr-t€rnocy do wziQcia udzidu w tonpleksowym
prograrnie korekcyjnym dla sprawcow przemocy domow€j,
V inicjowanie pod€jmowania nttychmiastowych interwcncji powstrzlmuj4cych przemoc.
poprzez &idania Zespolu,
V monitorowanie prowadzorrych &idan w zahesie przeciwdzidania przemocy w rodzinig
m/ prowadzenie caloSci dokumentacji w sprawach prz€mocy domowej,
r/ wystQpowanie w charakterze swiadka w sprawach o przestQpstwo z art.207 kk, tj. o znQcanie
siQ nad rodzin4 w postepowaniu przygotowa!,vczym i posfQpowaniu karnym przed sqdem.

4l dziatalrlfe Interdys€yplinern€go Zespolu &. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie,
w skladzie:

-Prze:wodniczqcy Zespolu-Koordynator ds. Przecirxdzidania Przemocy w Rodzinie
(przedstawiciel Urz@u Ominy)

-przedstawiciel Policji
-przedstawiciel Pomocy Spolecznej
-przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych
-przedstawiciel Pedagogow Szkolnych
-przedstawiciel Sluzby Zdrowia

5/ Udzielanie pomocy ofiarom przernocy w rodzinie w Punkcie Konsultacyinym w Starczy

6/ Psychologiczna pomoc ofiarom przemocy w Crupie Wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie.

7/ Realizacja specjalistycan€go progranm korekcyjnego dla sprawc6w przenrocy (w zatniur za
groz4c4 karg pozbawienia wolnoSci).

9/ Specjalistyczna pomoc psychologiczna dla dzieci, kt6re sq ofiarami przemocy w rodzinie.

l0/ Ochona osob w podeszlym wieku oraz osob niepehosptawnych przed przemoc1 domow4.

1l/ Stala wspolpraca z dzielnicowyrni, pracownikami socjalnymi i czlonkami Gminnej Komisji
Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych by skutecznie realizowai funkcjonowanie Zespolu
poprzez wspolne wizyty w domact\ w ktory€h wystQpuie przemoc w rodzinie (tym samym
praktycme wykonywanie proc€dur iderwetcji slutb:
Policja- wykonywanie zapisow wynikaj4cych z zastosowania Niebieskiej Karty - zapisy
ustawy o pomocy spolecznejl
Gminna Komisja Rozwiaztryvania Problern6w Alkoholowych - zapisy ustawy o wychowafliu
w trzeiwo3ci i przeciwdzidaniu alkohotiznowi)
12l Wszelkie inne poc4mania mogqce przycz"if siQ do powstrzlmywaita przemocy
u rodzinie, a nie ujgte w niniejszym programie

Pne$/odniczQca RadY Gm,in}I
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