UCHWAŁ A NR XIX/163/16
RADY GMINY SĘDZIEJOW ICE
z dnia 29 czerwca 2016 r.
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 2016 r., poz. 446) oraz art.6 ust. 2 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. Traci moc uchwała Rady Gminy Sędziejowice Nr XVII/144/16 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2016-2020.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak
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Załącznik
do uchwały nr XIX/163/16
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 29 czerwca 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 20162020”.
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.
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),
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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. Diagnoza sytuacji
Od 2011 r. na terenie Gminy Sędziejowice działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego
wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Policji, Gminnego Ośrodka Zdrowia, jednostek oświaty.
Ze statystyk Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, iż w okresie swojej działalności, tj. w latach 20112015 zostały założone 24 ,,Niebieskie Karty”. Większość osób doznających przemocy w rodzinie to
przede wszystkim kobiety oraz dzieci do 15 roku życia. Najmniejszy procent osób dotkniętych przemocą
to osoby dorosłe wspólnie zamieszkujące, m.in.: rodzice, krewni, mężczyźni.
Z ustaleń wywiadów środowiskowych i spostrzeżeń pracowników socjalnych wynika, że zjawisko
przemocy na terenie Gminy nie jest rozpowszechnione. Nie należy jednak tego problemu bagatelizować
lub pozostawiać jako nie istniejący, albowiem sprawy związane z przemocą często jeszcze przez
niektórych są skrywane i być może w wielu przypadkach pracownicy socjalni mogą nie mieć rozeznania.
Jako przyczyny sprzyjające stosowaniu przemocy w rodzinie można wskazać normy społeczne i
kulturowe. Istniejące przez wieki zezwolenie na stosowanie przemocy wobec najbliższych, w
szczególności kobiet i dzieci, w wielu środowiskach nadal jest tolerowane i akceptowane. Dzieje się tak
na skutek dziedziczenia wzorca przemocy z pochodzenia rodziny.
Zjawisko przemocy jest najczęściej zauważane w rodzinach osób uzależnionych, nadużywających
alkoholu. Świadczy o tym fakt zastania sprawców przemocy pod wpływem alkoholu w czasie popełnienia
czynu. Spożyty alkohol przyczynia się do osłabienia kontroli nad zachowaniem, zwiększa reagowanie
złością i gniewem na własne niepowodzenia i trudności życiowe, tj.: brak pracy, trudności wychowawcze
z dziećmi, zazdrość, zdradę małżeńską. Nietrzeźwość nie zwalnia jednak sprawcy z odpowiedzialności za
jego czyny.
Trudno jest w sposób jednoznaczny określić wielkość zjawiska przemocy na terenie gminy
Sędziejowice w związku z występowaniem przemocy ukrytej, występującej w rodzinie czy w szkole i nie
ujętej w statystykach z powodu braku wiedzy na temat jej występowania.
Ujawnianie przypadków przemocy w rodzinie świadczy o poszerzeniu wiedzy na temat tego zjawiska.
Ponadto każdy zgłoszony przypadek przemocy w rodzinie to odpowiedź społeczeństwa na brak
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przyzwolenia na to zjawisko, to świadomość, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem.
IV. Adresaci programu
Program jest skierowany do mieszkańców Gminy Sędziejowice, w szczególności do:
1) ofiar przemocy w rodzinie:
- dzieci,
- współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych,
- osób starszych,
- osób niepełnosprawnych;
2) sprawców przemocy w rodzinie;
3) przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi
przemocą;
4) społeczności lokalnej.
V. Cele programu
1. Cel główny programu
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy
w rodzinie i dostępności pomocy, a także rozwijanie i usprawnianie interdyscyplinarnego systemu
interwencji wobec problemu przemocy.
2. Cele szczegółowe programu:
1/ Koordynacja działań pomocowych realizatorów programu.
Zadanie 1: Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.
Cel zespołu: Szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa
oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o
diagnozę potrzeb.
Zadania Zespołu:
- kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,
- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na
celu powstrzymanie przemocy,
- kierowanie ofiar i sprawców do odpowiednich specjalistów,
- monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności
uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi,
- gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których
występuje zjawisko przemocy domowej,
- 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.
Zadanie 2: Poszerzenie działalności Punktu Konsultacyjnego dla rodzin
Cel realizacji zadania: Wsparcie prawne i psychologiczne dla ofiar przemocy i osób uzależnionych.
Zadania Punktu Konsultacyjnego:
- udzielanie wsparcia emocjonalnego,
- udzielanie wsparcia psychologicznego i prawnego,
- prowadzenie działań informacyjno-konsultacyjnych oraz terapeutycznych dotyczących spraw
związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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Termin realizacji: 2016 – 2020
Wskaźniki:
- Liczba rodzin, w których została założona „Niebieska Karta”.
- Liczba rodzin, w których została zakończona procedura „Niebieska Karta”.
- Liczba osób i rodzin, którym udzielono wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym.
2/ Systematyczna edukacja środowiska lokalnego
Zadanie 1: Przygotowanie i udostępnienie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.
Cele realizacji zadania: Ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania
przemocy oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy na temat przemocy domowej.
Realizacja zadania:
- udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- rozpowszechnianie broszur, ulotek dotyczących zjawiska przemocy,
- publikowanie na stronie internetowej Gminy Sędziejowice, GOPS-u informacji o lokalnym
systemie pomocy i wsparcia osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej.
Zadanie 2: Promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz sposobów
radzenia sobie z agresją i złością.
Realizacja zadania z:
1) dziećmi i młodzieżą:
- promowanie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach i świetlicach,
- realizacja szkolnych programów profilaktyki przemocy,
- wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zachowania bez agresji;
2) dorosłymi:
- konsultacje z terapeutą,
- terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Termin realizacji: 2016 – 2020
Wskaźniki: Liczba podjętych działań w celu podniesienia poziomu wiedzy i świadomości na temat
przemocy
3/ Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką
przemocy w rodzinie.
Zadanie 1: Udział osób i grup zawodowych w specjalistycznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania
przemocy.
Cele realizacji zadania:
- podniesienie poziomu wiedzy różnych grup zawodowych stykających się z problematyką
przemocy,
- profesjonalne przygotowanie poszczególnych grup do realizacji działań pomocowych,
- udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla osób i grup zawodowych
bezpośrednio związanych z problematyka przemocy domowej.
Termin realizacji: 2016 – 2020
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Wskaźniki: Liczba szkoleń, w których wzięły udział osoby realizujące zadania Programu.
VI. Wykonawcy programu
Podmioty funkcjonujące na terenie gminy Sędziejowice, świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności:
1) Urząd Gminy;
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4) Komisariat Policji w Widawie;
5) Placówki Oświatowe;
6) Punkt Konsultacyjny;
7) Placówki Opieki Zdrowotnej;
8) Sołtysi i Rady Sołeckie.
Podmioty współpracujące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy:
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.
VII. Realizacja programu
Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Za
realizację poszczególnych zadań odpowiedzialne są instytucje i organizacje wchodzące w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego. Program realizowany będzie od dnia jego uchwalenia do 31 grudnia 2020 roku.
VIII. Przewidywane skutki finansowe
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie została zaprojektowana na
lata 2016 – 2020. Program będzie finansowany w tym okresie ze środków budżetu Gminy, dotacji oraz ze
środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł, w przewidywanej wysokości 119.000,00 zł, w
tym:
1) obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu
4 000,00 zł;
2) pomoc finansowa udzielona ze środków pomocy społecznej
10 000,00 zł;
3) zakup ulotek i materiałów informacyjnych
1 000,00 zł;
4) obsługa Punktu Konsultacyjnego
100 000,00 zł;
5) szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4 000,00 zł.
IX. Przewidywane efekty realizacji Programu
Zakłada się, że zadania realizowane w ramach Programu doprowadzą do zwiększenia skuteczności
pomocy i wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym i dotkniętym przemocą poprzez:
1) wzmocnienie i upowszechnienie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie;
2) podniesienie świadomości społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą;
4) podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji realizujących zadania z
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5) podniesienie jakości działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
6) wzrost liczby osób profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług na rzecz osób i rodzin
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zagrożonych i dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc w rodzinie.
X. Sposób monitorowania i sprawozdawczości
Monitorowanie realizacji Programu przez jednostki zobligowane do jego stosowania będzie
prowadzone na bieżąco poprzez stałą współpracę osób będących w składzie Zespołu
Interdyscyplinarnego, a Koordynatorem Programu, którym jest Przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego. Dodatkowo, każdy z podmiotów ma obowiązek do dnia 31 stycznia każdego roku
przedłożyć do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego sprawozdanie z realizacji programu.
Roczne sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego, Przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego przedkłada Wójtowi Gminy do dnia 31 marca każdego roku.
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