Uchwała Nr XXXIII/216/2018
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2018-2023r.

Na podstawie art.6 ust.1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz.1390 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siedlisko na lata
2018-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/216/2018
Rady Gminy w Siedlisku z dnia 2 lutego 2018 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE W GMINIE SIEDLISKO NA LATA 2018-2023
I. WSTĘP
W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i
wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i
skutków przemocy w rodzinie utworzona została ustawa z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015, poz.1390 z późn. zmianami).
Ustawa określa: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania
wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Zgodnie z art. 6 ust.3 w/w ustawy do zadań własnych gminy należy w szczególności:


tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.



prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.



opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.



prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 w/w ustawy do zadań własnych powiatu należy w szczególności:


tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.



prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 w/w ustawy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej
przez powiat należy w szczególności:


tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w
rodzinie,



opracowywanie i realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących
przemocy w rodzinie.

Opracowanie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siedlisko jest
zgodne z postanowieniami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

II. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY.
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość,
system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną rolę w
prawidłowym funkcjonowaniu rodziny odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na
miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji życia rodziny nie jest ona 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 oraz z oczekiwaniami społecznymi.
Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Mimo, że w
relacjach międzyludzkich istniała ona zawsze, mówiono o niej niewiele, jakby nie postrzegając jej
jako poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny.
Mówiąc o przemocy należy pamiętać, że jest ona zjawiskiem, które występuje powszechnie w
naszym społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym życiu, zakładzie pracy, środkach masowego
przekazu i w rodzinie.
Przemoc doznana w rodzinie rodzi niezmiernie szkodliwe konsekwencje, dające o sobie znać w
postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Najbardziej jednak
niepokojące jest to, że ...,,przemoc rodzi przemoc, tworząc swoistą pętlę przemocy, spinając coraz
to nowe generacje pokoleń”.
Przemoc domowa jest :
 internacjonalna, tzn. jest zamierzonym działaniem człowieka lub zaniechaniem działania i ma
na celu kontrolę nad ofiarą;


naruszająca prawa i dobra osobiste ofiary – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza je za
podstawowe prawa człowieka - prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku;



powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na szkody osłabiając jej
zdolność do samoobrony.

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje przemocy:
1. Przemoc fizyczną, obejmującą działania bezpośrednie, które wyrządzają ból i cierpienie
fizyczne.
2. Przemoc

psychiczną,

która

jest

bezpośrednim

działaniem

krzywdzącym,

wykorzystującym mechanizm procesów psychologicznych.
3. Przemoc seksualną działającą w obszarze zachowań seksualnych, naruszającą intymność
pożycia.
4. Przemoc ekonomiczną dotyczącą warunków materialnych, która opiera się na
uzależnieniu ofiary od statusu materialnego sprawcy

Każdej z wymienionych rodzajów przemocy towarzyszą charakterystyczne jej formy.
Rodzaje przemocy
przemoc fizyczna

Formy przemocy
popychanie,

odpychanie,

obezwładnianie,

przytrzymywanie,

policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą

ręką,

pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie żrącymi substancjami,
używanie broni, ograniczanie dostępu do pożywienia, nieudzielanie
koniecznej pomocy itp.
przemoc psychiczna

poniżanie, naśmiewanie się z poglądów, pochodzenia, religii, własnych
poglądów, stała krytyka, wmawianie chorób psychicznych, kontrolowanie
i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, wymuszanie i domaganie się
posłuszeństwa, upokarzanie, zawstydzanie, szantażowanie, stosowanie
gróźb itp.

przemoc seksualna

sadystyczne formy współżycia seksualnego, wymuszanie pożycia
seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych form, i praktyk seksualnych,
wymuszanie zachowań seksualnych z osobami trzecimi, krytyka
zachowań seksualnych itp.

przemoc

niezaspakajanie materialnych potrzeb rodziny, odbieranie zarobionych

ekonomiczna

pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zawodowej, zmuszanie do
pracy bez wynagrodzenia itp.

Przemoc domowa nie jest czynem jednorazowym. Często ma długą, nawet kilkunastoletnią historię.
Przemoc domowa zwykle powtarza się według zauważalnej prawidłowości. Cykl przemocy składa
się z trzech następujących po sobie faz:
1.Faza narastania napięcia – początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia, narastają
sytuacje konfliktowe. Przyczyny napięcia mogą tkwić poza rodziną, czasem są to błahostki, drobne
nieporozumienia powodujące wzrost napięcia, zaczyna pojawiać się agresja.
2.Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca z normalnego człowieka przemienia
się w kata, może dokonać strasznych czynów, nie zwracając uwagi na krzywdę innych. W tej fazie
najczęściej ofiary decydują się wzywać pomocy i skarżyć się.
3.Faza miodowego miesiąca – faza skruchy i okazywania miłości, sprawca jakby na nowo uwodzi
ofiarę. Sprawca zaczyna dostrzegać to co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza,
obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły. Przekonuje ofiarę, że teraz będzie inaczej, że sytuacja
więcej się nie powtórzy. Ofiary mu wierzą, bo wbrew zdrowemu rozsądkowi, w głębi serca tego

właśnie pragną. I nawet jeśli przed chwilą były gotowe uciec, zostają. Sprawca nie jest w stanie
długo wytrzymać w takiej roli. Z jakiegoś powodu znowu narasta napięcie i wszystko zaczyna się
od nowa. W tej fazie ofiary najczęściej decydują się na wycofanie skargi na sprawcę.
Cykle takie mogą trwać przez wiele lat. Przemoc z czasem nasila się, za każdym razem jest coraz
gorzej. Akty przemocy stają się brutalniejsze, bardziej wyrafinowane.

III. Założenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie
 Realizatorzy Programu
Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siedlisko realizowany będzie
we współpracy służb i instytucji, które zajmują się pomocą osobom doświadczającym przemocy,
osobom stosującym przemoc, świadkom przemocy domowej.
Należą do nich:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlisku,
2. Zespół Interdyscyplinarny,
3. Ośrodek Zdrowia w Siedlisku,
4. Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli – Rewir dzielnicowych w Siedlisku,
5. Sąd Rejonowy w Nowej Soli– Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Karny,
6. Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli,
7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlisku,
8. Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Siedlisko.

Cele strategiczne programu:
1. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.
2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
3. Zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

Cele operacyjne programu:
1.Podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie.
2.Minimalizowanie zjawiska przemocy w rodzinie.
3.Szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4.Budowanie skutecznych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5.Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod
rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.

IV. Zadania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie 1.
Udzielanie rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej kompleksowej pomocy
służącej minimalizowaniu skutków zjawiska przemocy domowej poprzez:


działalność GKRPA oferującej pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, prawną,
socjalną w sytuacji kryzysu wywołanego zjawiskiem przemocy;



wspieranie, we wszelkich potrzebnych formach, instytucji zajmujących się pracą z
problemem przemocy domowej w gminie;



budowanie lokalnej koalicji osób służb, instytucji i organizacji w sprawie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Zadanie 2
Doskonalenie umiejętności pracy ze zjawiskiem przemocy domowej:


opracowanie i wdrożenie kompleksowych szkoleń doskonalących umiejętności pracy ze
zjawiskiem przemocy domowej dla członków GKRPA w Siedlisku zajmujących się
zjawiskiem przemocy domowej;



organizacja i udział w szkoleniach

w zakresie stosowania - wdrażania procedur

postępowania w sytuacji przemocy domowej dla członków GKRPA w Siedlisku
zajmujących się zjawiskiem przemocy;


organizowanie i realizacja zespołów interdyscyplinarnych jako metody doskonalenia
umiejętności pracy ze zjawiskiem przemocy domowej.



dofinansowanie udziału w konferencjach, szkoleniach, sympozjach i innych formach
spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji dla członków GKRPA w Siedlisku

Zadanie 3
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i korekcyjno-edukacyjnej wobec osób dotkniętych
problemem przemocy domowej:


Punkt Konsultacyjny jako miejsce udzielania profesjonalnej pomocy w procesie kryzysu
wywołanego zjawiskiem przemocy domowej dostępnego dla wszystkich mieszkańców
gminy, w długim czasie działania;



realizacja zadań pomocowych osobom doświadczającym przemocy domowej: prowadzenie
grup wsparcia, grup edukacyjnych, rozwojowych, konsultacji psychologicznych.

Zadanie 4
Podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej wobec problemu przemocy domowej:


organizowanie kampanii społecznych przedstawiających możliwości pomocy osobom
uwikłanym w problem przemocy domowej;



opracowywanie i wydawanie broszur, biuletynów, ulotek, plakatów służących podniesieniu
poziomu świadomości społecznej;



edukacja publiczna, prezentacja w mediach wiedzy na temat problemów związanych z
przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Zadanie 5
Diagnozowanie i monitorowanie problemów przemocy domowej na terenie gminy:


stworzenie bazy danych dotyczących zjawiska przemocy domowej przy GKRPA w
Siedlisku;



określanie prognoz rozwoju zjawiska przemocy domowej stających się materiałem do
opracowania strategii rozwiązywania i przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej;



reagowanie

na

otrzymane

raporty i

analizy poprzez

uruchamianie

programów

interwencyjnych.

V. FINANSOWANIE
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są
środki finansowe z budżetu Gminy Siedlisko. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem
własnym gminy na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie.

