
Uchwala Nr 126/XIII/2020 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 7 stycznia 2020 roku 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy na lata 2020 - 2024 

Na podstawie art . 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku 0 samorzCJ.dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z poin. zm.) 

oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu przemocy 

w rodzinie (O z.v. 2015 1'. , poz. 1390, z pozn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala 

co nastypuje: 

§ 1 

Przyjmuje siy Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy \ Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy na lata 2020 - 2024 w brzmieniu stanowi,!cym zalqcznik do niniejszej 

uchwaly . 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sil( W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie 7. dniem podjycia. 



U zas a d n ie n i e 


do Uchwaly Nr 126/XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 7 styeznia 2020 r. 


Zgodnie z treseiq art. 6 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipea 2005 r. 

o przeeiwdzialaniu przemoey w rodzinie do zadait wlasnych gminy nalezy 

w szezeg61nosci tworzenie gminnego systemu przeeiwdzialania przemoey w rodzinie, 

w tym: opracowanie i realizaeja gminnego programu przeciwdzia!ania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinit . 

Niniejszy program stanowic bydzie podstawowy element do planowania pracy 

Zesporu Interdyscyplinarnego. Program okresla cele na rzecz przeciwdzialania 

przemocy w rodzinie, zwiykszenia dostypnosci i skuteezoosci profesj onalnej pomoey 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Realizacja programu zaklada zmiany posta",,' 

spoleezenstwa wobec zjawiska przemocy w rodzinie, edukaejy dzieci, mlodziezy 

i doroslych w zakresie skutk6\v stosowania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie 

bezpieezeI1stwa i profesjonalnej pomoey osobom doznajqcym przemoey. 

Wobee powyzszego zasadne i konieczne jest podjyeie uehwaly w sprawle 

przyjycia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Oehrony 

Ofiar Przemoey. 



GMINNY PROGRAM 


PRZECIWDZIALANIA 


PRZEMOCY w RODZINIE 


oraz OCHRONY OFIAR 


PRZEMOCY w RODZINIE 


dla GMINYNO WE MIASTO 


na lata 


2020-2024 




Zatqcznik 
-. 	 do Uch waly Nr J 26/XIJII .l2020 

Rady Gminy Nowe Mia. to 
z dnia 7 stycznia 2020 rok u 

GMfNNY PROGRAM 


PRZECIWDZJALANIA PRZEMOCY w RODZINIE 


Ofa2 OCHRONY OFfAR PRZEMOCY w RODZJNIE 


dla GMfNY NOWE MTASTO 


na lata 2020 - 2024 


WSTE;P 

Rodzina jest naj wazniejszym srodowiskiem w zyciu czlowieka, 

ksztahuj~cym osobowosc, system norm i wartosci, pogl~d y, styl zycia. Rodzice Set dla 

dzieci wzorem do nasladowania. Prawid{owo funkcjonujqcy dom rodzinny stanowi dJa 

poszczeg61nych czl'onk6w rodziny bezpieczny azyJ. Literatura socjologiczna 

wprowadza wiele definicj i rodziny. Wszystkie one sprowadzajq s i~ do okreslen ia 

rodziny jako malej grupy spotecznej. grupy niezast4pionej , stanowi'l-cej zaIqzek szerszej 

spolecznosci. Waznq ro19 w prawidlowo funkcjonujqcej roclzinie odgrywajq wzajemne 

relacje pomiydzy jej czlonkami oparte na mitosci, zrozumieniu i zaufaniu. 

Niestety , dom rodzinny, kt6ry powin ien kojarzyc si~ z cieplem, milosciq 

i akceptacjq, czasem jest zrodkm b6lu, cierpienia i traged ii . 

Ody w rodzinie dochodzi do zaburzcnia relacj j a zachowania poszczegolnych 

czionk6w rodziny stajq Sly niezgodne z normam i prawa i zasadan1i moralnymi oraz 

spolecznymi - rodzina nie jest w stanie realizowac swoich podstawowych zadan. 

Duzym zagrozeniem dla prawicHovvego funkcjonowania rodziny jest zjawisko 

przemocy domowej . Przemoc w romych postaciach jest zjawiskiem dose szeroko 

wystt(pujqcym w naszym spoleczellstwie i dotyka rodzin 0 rMnym statusie spolecznym. 

Rodziny dotkniyte przemoq pozostajq w trudnej sytuacji spolecznej, co jest podstawq 

do udzielania im szczeg6I nej pomocy przy uzyciu metod i narzydzi okreslonych 

w obecnie obowiqzuj'1cym porz1tdku prawnym. Przemoc w rodzinie jest jednym 

z podstawowych zagrozen zarowno dla rodzin rozumianych jako instytucja, podlegajqca 

ochronie i opiece panstwa, jak i dla ieh poszczcgolnych czlonk6w. 
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". 

J . PODSTAWY PRAWNE 


Program b~dzie realizowany W opareiu 0 nast~pu.i'1ce akty prawne: 


1. 	 Ustawa z dnia 29 lipec. ),005 roku 0 przeciwdzialaniu przemoey w rodzinle 
(Dz.U. z 2015 L , poz. , 1390, z p6in. zm.); 

2. 	 Ustawa z dnia 26 paidziernika 1982 roku 0 v.rychowuoiu w tTzezwosei 
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.U . z 2019 r. ) poz. 2277); 

3. 	 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Dz.n z 2019 r. 
poz. 852, z pOin. zm.); 

4. 	 Ustawa z dnia 12.03.2004 r. 0 pomoey spoleeznej (Dz.U. 7. 2019 r., poz. 1507, 
z p6in. zm.); 

5. 	 Ustawa z dnia 9 czerwca 20 J J r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zast<ipczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ) z p6zn . zm.); 

6. 	 Ustawa z dnia 25 lutego1964 r. Kodeks rodzinny i opieku.t1czy (Dz.U. z 2019 r,. 
poz.2086) ; 

7. 	 Ustawa z dnia 2S lutego 1997 r. Kodeks Kamy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, 
z pOin.zm.); 

8. 	 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks post~powania karnego (Dz.U. z 2018 r. 
poz. l 987, z p6Zn. zm.); 

9. 	 Uchwala Nr 76 Rady Ministr6w' z dn ia 29 kwi etnia 2014 r. w sprawie 
ustanowienia Krajowego Prograrnu Przeciwdziatania Przemocy w RauL.inie na 
lata 2014- 2020. 

10. 	 Grninna Strategia Rozwi'}Zywania Problern6w Spolecznych w Gminie Nawe 
Miasto na lata 201 9 - 2025 (Uch wala Nr 113/XIII20 19 Rady Gminy Nowe 
Miasto z dnia 6 grudnia 2019 r.) . 
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II. PRZEMOC W RODZINIE - CHARAKTERYSTYKA ZJA WISKA 


Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zd iagnozowania . Agresja ze 

strony os6b najblizszych moze bye wstydliwie ukrywan~ tajemnicq. W wiykszosci 

przypadk6w zjawisko przemocy \V)'stypuje w rodzinach, gdzie istnieje problem 

alkoholowy. 

Przemoc doznawana w rodzinie rodzi glybokie i szkodliwe konsekwencje, dajqc 

o soble znac \,." postaci zaburzen emocjonalnych w blizszej lub dal szej perspektywie 

czasowej. Przemoc domowa moze bye skutkiem jak i przyczynq dysfunkcji w rodzi nie. 

Nalezy jCj zaklasyfikowac do kategorii 7.achowan negatywnyeh 0 duzej szkodliwosc i 

spolecznej. Mimo, ze w relacjaeh miydzyludzkich istniala ona zawsze, 0 przemocy 

w rodzinie m6wito Sly niewiele, jakby nie postrzegaj~c j ej jako powaznego zaburzenia 

w funkcjonowaniu rodziny, ktore prowadzi do powaznych naruszeil norm moralnych 

i pravmych, tragicznyeh skutk6w psychologicznych, a takze w sk rajnych przypadkach 

do powainych okaleczen ezy nawet zab6jstw. 

Dla lepszego rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie konieezne jest jej 

zdefiniowanie. W niekt6rych przypadkach przeja\V)' przemocy w rodzinie S'l 

jednoznaczne, nie p020stawiajqce zadnych w'!tpliwosci, 'vV innych, bardziej zlozonych 

l1iezbydne jest okreslenie mozl iwie jasnych kryteri6w oceny. 

Przemoc w rodzinie - zwana takZe potocznie przemocC} domo\v,l, to 

jednorazowe alba powtarzajqce siy umyslne dzialanie lub zaniechanie dzialan 

koniccznych do ochrony zdrowia i zycia, naruszaj'!ce prawa lub dobra osobiste os6b 

najblizszych (malzonek, wst((pny, zsti(pny, rodzeilstwo, powinowaty w tej samej linii 

lub stopniu, osoba pozostaj,!ca w stosunku przysposobienia oraz jej malzonek, osoba 

pozostaj<lca we wsp61nym pozyciu), a takzc innych os6b wsp6lnie zamieszkuj,!cych lub 

gospodarujqcych, narazajqce te osoby w szczeg61nosci na niebezpieczenstwo utraty 

zycia, zdrowia, naruszaj4ce ieh godnosc, nietykalnosc cielesn4, wolnosc, w tym 

seksualnq, powodujqce szkody na ich zdrowiu fiz_ cznym lub psychicznyrn, a takZe 

wywolujqcC cierpienia i krzywdy moraIne . (art. 2 usta wy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdzialani u przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 1'. , poz. 1390 z p6Zn. zm.). 

Rodzaje przemocy : 

• Przemoc fizyczna - popychanie , odpychanie, obezwladnianie, przytrzymywanie, 

policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bide otwart'! r((kq i piysciami, bicie 

przedmiotami, rzucanie w kogos przedmiotam i, parzenie, polewanie substancjami 

zrC}eymi, uzyc ie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej 

pomoey, itp. 
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• Przemoc psychiczna - \\')'smiewanic pogl'ld6w, religii , pochodzenia, narzucal1le 

wlasnych pogl~d6w, karanie przez odmowy uC:llIC, brak zainteresowania, szacunku, 

stata krytyka. wmawianie choroby psychicznej , izolacja spoleczna (kontrolowanie 

i ograniczanie kontaktow 't, innymi osobami), domaganie si ~ poslus~erist"va, 

ograniczanie snu i pozywienia, degradacja wcrbalna (wyzywanie, ponizanie, 

upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie groib, zaniedbywanie, niepokojenie itp, 

• Przemoc seksualna \\')'musza11le pozycia seksualnego, wymuszanlC 

nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu Z osobami 

trzecimi, sadystyczne formy wspolzycia seksualnego, demonstrowanie zazdrosci, 

krytyka zachowan seksualnych itp . 

• Przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniydzy, uniemozliwianie 

podjycia pracy zarobkowej , nie zaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb 

rodziny, itp, 

W ostatnich latach coraz czysciej ujawniane s11 przypadki przemocy. Prowadzone 

dotychczas dzialania informacyjne - ogolnokrajowe i lokalne - spowodowaly zmiant;: 

swiadomosci spotecznej w tej dziedzinie. Zauwaza si<; wiykszq gotowosc ofiar 

przemocy do jej ujawniania, zwi~ksza si~ tez profesjonalizm sluzb zobowi<lzanych do 

podejmowania interwencji i udzie1enia pomocy. Nalezy jednak zaznaczyc, ze mimo 

wiykszej swiadomosci spolecznej , tylko bardzo zdetermi nowane ofiary przemocy 

decydujq sit( na jej przerwanie i zgloszenie faktu odpowiednim organom. 

Z powodu wielu przykrych doswiadczei1 cierpiq nie tylko osoby, ktore tej 

przemocy doznajq bezposrednio, ale r6wniez bezsilni 5wiadkowie, observvuj 'lcy akty 

przemocy, a Sq to najczysciej dzieci. W rodzinie, w kt6rej dochodzi do aktow przemocy, 

dzieci zawsze doznajq przemocy, chociazby psychicznej, poprzez zaburzenie ieh 

poczucia bezpieczenstwa. Dzieci krzywdzone charakteryzujq si« zaburzeniem 

zachowania zwi'lzanym z trudnosciami kontrolowania emocj i i rozpoznawania sytuacji 

spolecznych oraz obnizeniem poziomu empatii . Przemoc w rodzinie burzy porzqdek 

moralny, powoduje ksztaHowanie obrazu swiata, wzoru postaw i przekonan, w ktore 

wpisana jest Olla j ako norma, Dziecko wytwarza w sobie przekonanie, ze wzajemne 

relacje polegaj"l na oddzialywaniu na siebie "sprawcy" j "oliary" . Brutalne wzorce 

zachowan utrwalajq siy tak , ze mlody czlowiek nie ma oporow przed stosowaniem 

przemocy wobec slabszych i mlodszych kolegow, czym rekompensuje sobie doznane 

krzywdy. Doznawanie przemocy zaburza ro z oj dziecka. 
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WszeJkie przeJavvy przemocyw rodzinie stanowiq naruszenie podstawowych 

praw i wolnosci czlowieka. Przemoc dotyka najczysciej osoby najslabsze i te , kt6rym 

najtrudniej siy obronic : kob iety, dzieci lub osoby starszc. 

Wok61 problemu przemoey w rodzinie naroslo wiele mitow zwyczaJowo 

uwarunkowanych zachowail.. Do takich mit6w nalezy m.in. przekonanie, ze jest to 

zjawisko marginalne, wystypujqce bardzo rzadko tylko w srodowiskach 

patologicznych. Tymczasem wed lug danyeh Centrum Praw Kobiet prawie jedna trzecia 

kobiet w pewnym okres ie swojego zycia staje siy ofiarq przemocy w rodzinie, a same 

zjawisko wystypuje we wszystkich grupach spolecznych. Sprawcami przemocy 

zar6wno fizycznej, jak i psychicznej bywaj,! tez kobiety, ale w 90% - Sq one ofiarami . 

Zjawisko przemocy nie jest do kOr1ca rozpoznane, poniewaz wiele akt6w przemocy 

domowej nigdy nie wychodzi najaw. 

Wprawdzie kodeks karny zabrania ZllyCaC Sly nad czlonkami rodziny 

i przewiduje za to stosowne kary, jednak sprawcy przemocy bardzo rzadko stajq przed 

sqdem. Rozne Sq tego przyczyny. Ofiary obawi ajq sit( sk1adac formalne skargi , a cZysto zdarza 

si y, i.e zlozone juz skargi wycofuj(! i prosz'!- by nie zamykac In((za do wiyzienia. Aktywna 

postawa osoby doswiadczaji}cej przemocy w rodzin ie \vymaga odwagi, detenninacji 

i konsekwencji , na kt6r'l wiykszoSci ofiar zwyczajnie nie stac . 1 ikt nie ma prawa od ofiary 

przemocy wymagac dzielnosci i odwagi. Swiadkowie przemocy domowej na ogoJ nie chcll 

zeznawac i osobiscie interwen iowac, cz«sto odwolujq siy do kuituJOwo uwarunkowanych 

przekonan, w mys1 kt6rych przemoc domowa to sprawa prywalna. 

Zadne zachowanie ofiary rue usprawiedliwia przemocy. To sprawca jest zawsze 

winien. Nie o fiara. Jete!i ktos stosuje przemoc, to wylqcznie on jest za ni'} 

odpowiedzia1ny. Przerzucarue odpowiedzialnosc i winy na ofiary to typo we zachowanie 

sprawcy przemocy. A przeciez przemoe wynika z tego, :ie jeden z czlonk6w rodziny 

uwaza, ze rna prawo sprawowac wladzy i kontroly nad pozostalymi. 

III. ZJA WISKO PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO 

Na terenie Gminy Nowe Miasto przemoc w rodzinie wyst«puje w rod zinach 

o roznym statusie spolecznym, cz~sto jednak !"ezy siy z \-vystypowaniem problemu 

nadu7.ywania alkoholu i niskimi dochodami . Przypadki przemocy zdarzaj 'l siy 

w domach rodzinnych, w zamknitrtym krygu os6b, gdzic swiadkami przemocy Sq 

jedynie czlonkowie rodziny. 
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Przeciwdzialanie przcmocy w rodzinie jest zadaniem Tlasnym gnlll1Y 

realizowanym przez Gminny Zespol Interdyscyplinarny w Nov,'Ym Miescie na 

podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku °przeciwdzia1aniu przemocy w rodzinie. 

Obstugy organizacyjno-technicznC) Zespolu Interdyscypl inarnego zapewnia 

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w owym Miescie. 

Niebieskie Karty A, bydC)cc podstawq wszczycia procedury naj czysciej 

zakiadane Sq przez fun kcjonariuszy Policj i w czasie interwencj i domowych 

i przez pracownikow socjalnych (jednak zdecydowanie rzadziej). 

Oszacovvanie skaJi zjawiska jest mozli we miydzy innymi dziyki procedurze 

Niebieskiej Karty. 

Tabela 1. Procedura Niebieskie Karty 

Lp. Wyszczegolnienie Rok 
2016 2017 2018 

1. Liczba sporzqdzonych Niebiesk ich Kart A 9 8 3 
wszczynajCjcych procedu(~ 

2. Liczba prowadzonych procedur w ci(Jgu roku 25 26 20 
w Iym : Iiczba procedur kontynuowanych 17 18 17 
z poprzedn ich Jat 

3. Liczba sporz(Jdzonych Nieb ieskich Kart C 9 7 2 
4. Liczba sporz4dzonych Niebieskich Kal1 D 5 6 2 
5. Liczba zakonczonych procedur 7 8 12 

wtrm. wrym: wtym' 

2 - brak I - brak I - bra!; 
zasad1losci 7.asadno~ci zasadnosci 
podej mowania pOdejmowania podc' Jlllowania 
dzialan dzialail dzlalan 

Zr6dlo: Dane Zespo/u fnt erdyscyplinarnego 

Liczba sporzqdzonych Niebieskich Kart A wszczynajqcych procedur~ 

w przedstawionym okresie miala tendencjy spadkowq. Liczba sporZ'!dzonych 

Niebieskich Kart A wyraznie spadJa w 2018 roku, spadla tez liczba pro wadzonych 

procedur w ciqgu rok u. Liczba zakonczonych procedur byla najwyzsza rowniez w 2018 

roku. Liczba procedur kontynuowanych z Iat poprzednich w kazdym roku utrzymywala 

siy na prawie jednakowym poziomie. 

Na podstawie przedstawionych danych raczej nie naIezy wn ioskowac, ze w 2018 

rokll nagle zmniejszyla sit; skala zjawiska na terenie groiny. Zjawisko przemocy nie jest 

do kOl1.Ca rozpoznane, poniewaz wiele aktow przemocy domowej nigdy nie v,rychodzi 

na jaw. Naglasnianic problemu prze7. media 0 zasiygu krajowym powoduje wzrost 

swiadomosci i llwrazliwienia na zjawisko przemocy domowej , jednak w matych, 

\,vi ejskich spolecznosciach wokol zjawiska przemocy domowej naros10 wiele mitow 

i kulturo wo uwarunkowanych przekonatl , w mysl ktorych przemoc domowa jest 

spraw,! wewOqtrzrodzinn<l, a "brudy pier7.e iy we wlasnym domu". Mimo wiykszej 
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swiadomosci spolecznej, t Iko bardzo zdctermino 'vvanc ofiary przemocy decyduj 'l siy na 

zg!oszenie tego fak1 u odpowiedn im organom. Dlatego zakres edukacj i w dziedzinie 

pro blemu przemocy w rodzinie jest nadal niewystarczaj'lcy. 

Tabela 2. Osoby objyte procedur~ iebieskie Karty 

Lp. Wyszczeg61nienie Rok 
2016 2017 2018 

1. Liczba rodzin obj~tych procedura Niebieskie Karty 25 26 20 
2. Liczba os6b, obj~tych proceduf<j, wobec kt6rych istnieje 33 38 36 

podej rzenie, ze s dotkni~te przemoClj w rodzinie - ogo/ern 
OGOLEM 25 28 26 

S c- do 18 r. zycia 3 7 10<) 
>. :.0... od 18 do 67 lat 22 21 15 
~ 

0 
~ 

pow. 67 lat 0 0 1 
. OGOLEM 8 to 10 

E 'N do 18 r. zycia 6 8 8~ t: u od 18 do 671at 2 2 13 
oN 
0

f: pow. 67 lat 0 0 1 
3. Liczba osob, obj~tych procedur<j , wobec kt6rych istnieje 2S 26 20 

podejrzenie, ze stosui& przemoc w rodzinie - ogotem , 
OGOLEM 3 5 3 

c- do I 8 r. zycia 0 0 0E .9:! 
>-> .D od 18 do 67 lat 3 5 3~ 0 

~ 

3 pow. 67 lat 0 0 0 
.- OGOLEM 22 21 17c: . . -,'J do 18 r. zycia 1 1 0E >. 
N 

b u od 18 do 671at 21 20 17 · Cu~ 

3 E pow. 67 lat 0 0 0 
4. Liczba z!ozonych zawiadoll1 ieri o podejrzeniu popelnien ia 0 1 2 

przest~pstwa 

Zr6dlo: Dane Zespolu Interdyscyplinarnego 

Z analizy przytoczonych danych wyn ika. ze osobami doswiadczajqcymi 

przemocy w zdecydowanej wiykszosci s~ kobiety, oraz dzieci , natomiast sprawcarni 

przemocy w rodzinie - IDyzczyzni . W przypadku j ednej rodziny sprawcq przemocy bylo 

nastoletnie dziecko. Zdarza siy, zc kobiety r6wniet stosujq przemoc w rodzin ie, ale S'l 

to przypadki zdecydowanie rzadsze. 

Osoby stosuj'lce przemoc w rodzinie zgIaszajq siy z reguty na wezwanie Zespotu 

Interdyscypl inarnego, jednak ieh wsp6!praca t1a tym siy onezy. l adna z os6b, eo do 

ktorych istn ieje podejrzenie, ze stosuj'l przcmoc nie potwierdzila faktu stosowania 

przemocy. Osoby te ni identyfikuj'l Sly z problemem przemocy, zaprzeczaj ct jakoby 

mogly stosowac przemoc wobec czlonkow wojej rodziny, oie podejmujq dzialail 

zmierzaj 'lcych do wyeliminowania agresji i przemocy ze swojego postypowania. 

Osoby doznajqcc przemocy niechytnic podejmujq wsp6 tpracy z zespolem w celu 

rozwi~zania problemu przemocy w rodzinie, nie Sq gotowe do podjycia dzialan 
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v.;ymagajqcych zmlan r6wniez w ich postypowaniu. CZysto przemoc IN rodzinie ma 

pod1oze \V innych problemach, najczysciej wiqze siy z naduzywaniem alkoholu przez 

osoby stosujqce przemoc, a sam problem narasta przez dlugi okre czasu i trafia do 

Zespolu jako nabrzmialy . W sytuacjach, gdy przemoc wiqze siy z problemem 

alkoholov...rym - osoby doznajqce przemocy (sq. to najczysciej kobiety) oczekuj'l, ze 

odpowiednie instytucje spowoduj,}, i e sprawca przestanie pic a jego abstynencja 

rozwiqze wszelki e problemy w rodzinie . Doswiadczenie pokazuje, ze samo 

zobowi,!zanie osoby, co do kt6rej istnieje podej rzenie, ii jest uzalezniona od alkoholu 

do podjycia terap ii trwa co najmniej p6i roku a sarna terapia nie przynosi oczekiwanych 

efekt6w. CZysto problemowi przemocy domowej towarzyszy stereotypowe, 

zakorzenio ne w kulturze srodowiskowej postrzeganie r61 spoJecznych poszczeg6Jnych 

czlonk6w rodziny oraz wystyp ujqce r6wnoczesnie uposledzenie umyslowe czlonk6w 

rodziny, kt6re powoduje, ze wrycz niemozliwe jest wypracowanie zmian w ich 

postypowaniu z braku potencjalu do wsp61pracy. W rodzinach takich niemozliwe jest 

osi,!gniycie nawet kr6tkotrwalych zmian. 

W przypadkach stosowania przemocy wobec dzieci zawiadomienia kierowane 

s'} do organ6w scigania i sqdu rodzinnego a do rodzi n, kierowane jest naj czysciej stale 

wsparcie asystenta rodziny i kuratora sqdowego, eV\I'entualnie moze dojsc do 

umieszczenia dzieci w pieczy zastt;pczej. 

Do Prokuratury Rej onowej w Plonsku skierowano zawiadomienie 0 podejrzeniu 

popeinienia przestypstwa w 2017 r. -- w jednym przypadku, w 2018 roku 

w 2 przypadkach. 

IV. ADRESACI PROGRAMlJ 

Program skierowany jest do : 

1) og61u spoleczenstwa, w tym do os6b zagrozonych przemocq w rodzinie; 

2) os6b dotkniytych przemocq w rodzinie; 

3) os6b stosuhcych przemoc w rodzinie ; 

4) swiadk6w przemocy w rodzinie; 

5) s tu7,b zajmuj~cych siy przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie. 

V. REALlZATORZY PROGRAMU 

1. Osrodek Pomocy Spotecznej \ v Nov.;ym Miescie 

2. Policja 

3. N iepubliczny Zesp61 Zaklad6w Opieki Zdrowotnej "PALIUM" w Nowym 

;fiescie, 
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4. 	Gminna Komisj a Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Nowym 

Miescie 

5. 	 Plac6wki oswiatowe 

6 . 	lune instytucje, organizacje, stowarzyszenia i osoby fi zyczne, realizujqce 

cele i zadania zawarte w Programie. 

VI. 	 ZALo.ZENIA PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE. 

Cele programu: 

I . 	 Zmiana posta\"')' spoleczenstwa wobee zjawiska przemocy w rodzinie. 
2. 	 Edukacja dzieci, mlodziezy i doroslych w zakresie skutk6w stosowania 

przemocy w rodzinie. 
J. 	 Zapewnien ie bezpieczenstwa i profesjonalnej pomoey osobom doznajqcym 

przemocy. 

Zadania gminy w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie. 

1. 	 opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdzialania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2. 	 prowadzenie poradnictwa i interwencj i w zakresie przeciwdzialania przemocy 

w rodzinie w szczeg61nosci poprzez dzialania edukacyjne sIuz,!ce wzmocnieniu 

opiekunezych wychowawczych kompetencji rodzie6w w rodzinach 

zagrozonych przemocq w rodzinie; 

3. 	 zapewnleme osobom dotkniytym przemocq w rodzinie miejsc w osrodkach 

wsparcla; 

4. 	 tworzen ie zespoJ6w inte rdyscyplinarnych; 

5. 	 budowanie lokalnego systemu przeciwdzialania przemocy. 

Cele tworzenia i rozwijania lokalnego systemu przeciwdzialania przemocy 
w rodzinie: 

a) 	 Ogranicz nie rozm iar6w zjawiska przemocy w rodzi nie~ 

b) 	 Podniesienie skutecznosci interwencji wobec problemu przemocy; 

c) 	 ROL\v6j oferty POl11ocowej dla rodzin uwiklanych w przemoc; 

d) 	 Integracj a i kierowanie dzialan rMnych instytucji na rzecz ograniczenia 

7jawiska przemocy: 

e) 	 Rozw6j wiedzy, kompetencji, umiejytnosci reagowal11a na problem 

przemocy; 

f) 	 Podniesienie poziomu swiadomosci spolecznej na temat problemu przemocy 

"v,' rodzinie. 
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VII. CELE PROGRAMU 

CELGLOWNY: 

Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie, zwi~kszenie dost~pnosci i skutecznosci 
profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

CELE SZCZEGOLOWE 

I. Skutecznc i efektywne przeciwdziatanie przemocy w rodzinie; 

2. Zapewnienie bezpieczenstwa i skutecznej pomocy osobom doznajqcym 

przemocy; 

3. Zapewnienie interdyscyplinarnych szkolen dla stuzb zajmujClcych siy problemem 

przemocy; 

4. Zmiana postawy mieszkancow gminy wobec problemu przemocy \v rodzinie. 

VIII. ZADANlA PROGRAMU 

Lp. TERMIN 
ZADANIE OPIS ZADANIA REALTZACJI 

] J 4 
Zesp61 Interdyscyplinarny  Zesp6! skbda sj~ z grupy specjaJistow. reprezentujqcych 

aktualizQwanie jego skladll 


I. 
instytucje wchodz'!ce w sklad lokalnego systemu wg potTZeb 
przeciwdziatania przernocy, tj. przedstawicielj GOPS 
Now<=! Miasto, GKRPA w owym Miescie, Policji , 
plac6wek oswiaty, ochrony zdrowia. slu:2:by kuratorskiej 
i it111ych instytllcji. 

• 	 Podejrnowanie dzialaii w srodowisku zagrozonymProwadzenie przez Zcsp6! 
przemoc~ w rodzinie, maj~cych na celu zapobieganie praca ci(!gla 

zintegrowanych i 
2. Jnterdyscyp I inarny 

zjawisku; 

skoord ynowanych dzialarl 
 • Diagnozowanie prob lemu przemocy w rodzinie; 

w zakresie przeciwdzialania 
 • Inicjowanie interwencji w srodowisku dotkniytym 

przemocy w rodzinie 
 przernoc~ w rodzinie: 

• 	 Opracowanie i realizacja planu pomocy w 
indywidualnych przypadkach; 

• 	 Upowszechnian ie infonnacji 0 instytucjach 
udzielaj,!cych pomoey w srodowisk u lokalnym; 

• 	 In icjowanie dzialan w stosunku do os6b tosuj"cych 
przemoc w rodzinie ' 

• 	 Monitorowanie sytuacji rodzin zagrozonych 
wyst,!pieniem przemocy oraz rodzin, w kt6rych 
wystypuje przernoc: 

• 	 Prowadzenic dokllmentacj i podejmowanych dziaran 
wobec rodzin, W kt6rych dochodzi do przemocy oraz 
efek t6w tyeh dzialan; 

Wspieranie ofi ar przemocy • 	 Okres lenie sposobu rOlwi,!zania problem6w 
praca ci"g1a 

wspicraj<}cc osoby doznaj'lce 
w rodzin ie - programy zwilJzanych z przemoc'! w indywidllalnych3. 

srodowiskach: 

przemocy 
 • 	 Kierowanie ofiar przemocy na grupy wspareia: 

• 	 Praca soejalna z osobarni doznaj~cym j przemocy; 
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4. 

2 

PodnoS7.e nie kompetencji 
os6b, rea lizuj'lcych zadania 
z zakresu przeciwdziatania 
przemocy w rodzinie 

• 

• 

3 

Systematyczne szkolenia przedstawic ieh w zystkich 
sluzb podejmuj'lcych dzialania na rzecz. rodzin 
uwiklanych w przemoc, w Iym szkolenia z zakresu 
diagnozowan ia przemocy w rodzinie. realizacj i 
procedury Niebieskiej Karty i prowadzenia 
in lerwencji kryzysowej . Ud zial w szkolcniach , 
konferencjach tematycznych 
Organizowanie spotkaJl, majqcych na celu wymiany 
doswiadczeil miydzy pracownikami r6znych instytucji 
wchodzqcych w sklad lokalnego systemu 
przeciwdziatania prze mocy 

4 

praca cillgta 

5. Podejmowanie dzialari 
edukacyjno- informacyjnych, 
zmierzaj'lcych do zmiany 
postaw spolecznosci lokalnej 
wobec problemu przemocy 
w rodzinie 

• 

• 

• 

• 

Rozpows.lechnianie materiat6w edukacyjnych 
(broszur, ulotek, plakat6w itp .) 0 tematyce przemocy 
w rodzinie i konsekwencjach tego zjawiska; 
Upowszechnianie infOlmacji 0 instytucjach, 
lldzielaj'lcych pomocy i wsparcia ofiarom przemocy 
w rodzinie. w tym na st ronach www; 
Spotkania szkoleniowo- informacyj ne z mieszkaftcamj 
gminy; 
W.l~czanie si y VI' kampanie 0 zasiygu ponadgminn ym; 

praca ciqg1a 

6. 

7. 

Utworzcn ie plInktll 
KonslIltacyjno
Intormacyjnego, oferuj'l cego 
wsparcie i POITIOC 0 obom 
dotkniytym przemocCj 
w rodzin ie. 

Kierowanie sprawc6w 
przemocy w rodzinie do 
program6w korekcyjnych ; 

• 

• 

• 

• 

• 

Praca specjalist6w w zakresie diagnozy J pomocy 
psychoJogicznej, prawnej i terapeutycznej ; 
Tworzenie warunkow dla powstania GrllPY 
Samopomocowej dla Ofiar Przemocy; 
DyzlIry/posiedzenia Zespolu Interdyscyplinarnego! 

Kierowanie sprawcow przemocy do program6w 
oddzialywarl korek cyjno - edukacyjnych; 
Upowszechnian ie informacj i 0 realizatoracil 
program6w korekcyjno - edllkacyjnych ; 

praca ci'lg1a 

praca ci'lgla 

IX. SPODZIEW ANE EFEKTY 

W pien,\Jszej fazie wprowadzania programu nalezy spodziewac Sly pozornego 

nasilenia zjawiska przemocy w rodzinie - wzrost liczby przypadk6w przemocy. Na 

skutek naglosnienia zjawiska i pokazania mozl iwosci uzyskania pomocy moze dojsc do 

ujawnienia przypadk6w przemocy do tej pory ukrywanych. 

Kolejne spodziewane efekty programu to : 

1) zwiykszenie skutecznosci i dostypnosci pomocy dla ofiar przemocy, 

2) z\viykszenie spokcznej virazliwosci i zaangazowania w sprawy przeciwdzialania 

przemocy, 

3) poglybienie wicdzy spoleczenstwa 0 zjawisku przemocy w rodzinie i sposobach 

radzenia sobie z tym problemem, 

4) zmniejszenie rozmiar6w zjawiska przemocy w rodzinie, 

5) zmiana postaw spoleczenstwa wobec przemocy w rodzinie, 

6) wzrost kompetencji os6b profesjonalnie pomagajqcych ofiarom przemocy 
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\\1 rodzinie, 

7) spadek liczby przypadkow przemocy w rodzinie, 

8) spadek liczby rodzin . w ktorych interwencje podejmowane sq wielokrotnic. 

X. FINANSOWANIE PROGRAMU 

Zrodlem finansowania zadan zawartych w Programie Przeciwdzialania Przemocy 

w rodzinie Gminy Nowe Miasto na lata 20 I 9 - 2024 s4 srodki wlasne gminy w tym 

wplywy 7. oplat za korzys(anie z zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych, dotacje 

oraz srodki pozabudzetowe, pozyskane z innych zrade!. 

XI. MONITORING, EWALUACJA, SPRA WOZDA WCZOSC PROGRAMU 

1. 	 Monitoring programu bydzie polegal na zbieraniu, analizie i ocenie infotmacji 

i danych 0 zakresie realizowanych zadan w ramach Programu. Koordynatorem jest 

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Nowym Miescie. 

'} 	 W6jt Gminy przedlozy Radzie Gminy Nowe Miasto roczne sprawozdanie 

w term inie do koilca I kwartaIu roku nast~pnego. 
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