
UCHWAŁA III/17/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Wołczyn na lata 2019-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.), art.6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. 
z 2015 r. poz.1390), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Wołczyn na lata 2019-2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011r. Nr IV/24/2011 w sprawie 
Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Wołczyn .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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Załącznik do uchwały Nr III/17/2018

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie     
w Gminie Wołczyn na lata 2019 - 2023

Dane statystyczne procedury „Niebieskie karty” za rok 2017

I. Wstęp

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w art. 18 i 71 wskazuje, że instytucja 
rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a jej dobro państwo ma obowiązek 
uwzględnić w swojej polityce społecznej, zwłaszcza poprzez udzielanie szczególnej pomocy rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej.

Przepis art. 33 Konstytucji wskazuje ponadto, że kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają 
równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym, zaś zgodnie 
z art. 72 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, a każdy ma prawo żądać od 
organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił, działanie przeciw członkowi rodziny, 
naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Działanie to naraża osoby dotknięte 
przemocą na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza godność, nietykalność cielesną, wolność 
w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 
cierpienie i krzywdy moralne. Podstawowym aktem prawnym, regulującym zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1390 z późn. zm.).

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Wołczyn to dokument, którego zadaniem jest  wprowadzenie w życie  działań mających  na celu 
udzielanie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także podejmowanie odpowiednich działań wobec 
sprawców przemocy oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zjawisko przemocy w rodzinie.

Program wyznacza również główne kierunki działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w celu skutecznego reagowania na to zjawisko. Jest zgodny ze Strategią 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wołczyn.

Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla Gminy Wołczyn wynika nie tylko z przesłanek formalnych 
(ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które nakładają na 
Gminę obowiązek opracowania i realizowania Programu), ale również z odczuwalnych, negatywnych zjawisk 
społecznych na terenie Gminy.

Przemoc domowa rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, może być skutkiem, jak 
i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Zjawisko przemocy nie jest jednoznaczne. Wyróżniamy kilka rodzajów 
przemocy: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie. Ofiarami przemocy są na ogół 
kobiety i dzieci, rzadko mężczyźni. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy.  Zgodnie z art. 207§ 
1 Kodeksu Karnego przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

Program skierowany jest do:

- ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie,

- ofiar przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonków lub partnerów,

- osób starszych, niepełnosprawnych,

- sprawców przemocy w rodzinie,

- świadków przemocy w rodzinie,
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- służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

II. Istota i zakres programu

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015r. , poz. 1390),

- ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. , poz.1769 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016, 
poz.487 późn. zm.),

- ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 59, z późn. zm.),

- ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.2018, poz. 1600, z późn. zm.),

- ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dn. 26.10.1982 r. (Dz.U.2018 poz. 969 z późn. zm.).

Program jest skorelowany z następującymi Programami:

- Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy,

- Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wołczyn,

- Gminnym Programem  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Informacje ogólne

Podstawową grupą społeczną pełniącą niezwykle istotną funkcją jest rodzina. To rodzina określa cele 
i wartości, do których dążą dzieci, a także 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, jest 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, obrażanie jego poczucia własnej wartości, 
ograniczenie jego swobody w sposób przekraczający normy moralne i obyczajowe. Jako przyczyny 
sprzyjające stosowaniu przemocy w rodzinie możemy wskazać  normy społeczne i kulturowe. Przez wieki 
istniało silne społeczne przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec najbliższych, w szczególności kobiet 
i dzieci. Nadal w wielu środowiskach to zjawisko znajduje odzwierciedlenie w obyczajach – społecznej 
akceptacji bicia, stosowania kar cielesnych, w przekonaniach związanych z rolą mężczyzny w rodzinie 
(rola „pana i władcy”). Niebagatelny wpływ na stosowanie przemocy w rodzinie ma również dziedziczenie 
wzorca przemocy z rodziny pochodzenia. Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem przemocy 
przyswajają sobie

zachowania dorosłych, których są świadkami lub ofiarami. Uczą się, że najlepszym i najbardziej 
skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów jest przemoc. Wpływ na stosowanie przemocy 
w rodzinie może mieć także uzależnienie/nadużywanie alkoholu. Wielu sprawców przemocy w rodzinie 
w chwili popełnienia czynu jest pod wpływem alkoholu. Należy pamiętać, że alkohol osłabia kontrolę nad 
zachowaniem i zwiększa prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem na trudności oraz 
niepowodzenia życiowe. Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia z odpowiedzialności za swoje czyny, mimo 
że sprawcy często wykorzystują fakt bycia nietrzeźwym jako czynnik usprawiedliwiający ich zachowanie.

Skala i diagnoza zjawiska przemocy 

W 2017 r. w Polsce Policja przeprowadziła ponad 86 tys. interwencji w sytuacjach przemocy 
w rodzinie, podczas których stwierdzono, że ponad 71% osób krzywdzących swoich najbliższych było pod 
wpływem alkoholu. W działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie ,,Niebieska Linia” rocznie przeprowadza się ponad 10 tys. rozmów, które dotyczą różnych 
problemów rodzinnych, w tym m. in. przemocy oraz nadużywania alkoholu i uzależnienia.

Id: 26ABBBAC-7B44-458A-B981-0BBA53665310. Podpisany Strona 2



Od 2012 roku zmienił się system rejestracji statystycznej w związku z przemocą domową, stąd też inna 
forma prezentacji danych. Poniższe liczby zawarte w Tabeli nr 1 dotyczą działań podjętych w procedurze 
„Niebieskie Karty” wyłącznie przez Policję (bez danych z działalności innych, upoważnionych do 
zwalczania przemocy domowej, podmiotów pozapolicyjnych).

Tabela nr 1.

Dane statystyczne procedury „Niebieskie karty” za rok 2017

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska 
Karta”

75 662
(w tym 61 980 wszczynających procedurę i 13 682 

dotyczących kolejnych przypadków w trakcie 
procedury)

Ogólna liczba ofiar przemocy 92 529
Liczba ofiar - kobiet 67 984
Liczba ofiar - mężczyzn 11 030
Liczna ofiar - małoletnich 13 515
Ogólna liczba osób podejrzewanych 
o przemoc 76 206

Liczba podejrzewanych sprawców - kobiet 5 878
Liczba podejrzewanych sprawców - mężczyzn 70 035
Liczba podejrzewanych sprawców - nieletnich 293
Ogólna liczba podejrzewanych sprawców 
będących pod wpływem alkoholu 46 092

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - 
kobiety 2 028

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - 
mężczyźni 44 037

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - 
nieletni 27

Liczba dzieci umieszczonych w nie 
zagrażającym im miejscu (np. rodzina 
zastępcza, dalsza rodzina, placówka 
opiekuńcza)

413

Źródło:http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html

Przemoc w rodzinie na tle województwa Opolskiego

W województwie opolskim przemoc w rodzinie w latach 2014-2016 znacząco wzrosła. W 2017 
w porównaniu do 2016 przemoc w rodzinie nieznacznie zmalała. Dane statystyczne przedstawia poniższa tabela 
nr 2.

Tabela nr 2.

Ochrona i pomoc osobom dotkniętym  przemocą w rodzinie wg Procedury ,,Niebieskiej Karty” w woj. 
opolskim

Rok 2014 2015 2016 2017

Liczba osób objętych pomocą 
Zespołów Interdyscyplinarnych 
ogółem

5166 6891 7404 7304

w tym: kobiet 2176 3135 2837 2767
w tym: mężczyźni 1473 1690 2325 2349
w tym: dzieci 1517 2066 2242 2188

Źródło: dane Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
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Dane statystyczne w gminie Wołczyn

Jak wynika z danych liczbowych Posterunku Policji w Wołczynie w 2017 roku na terenie Gminy Wołczyn 
przeprowadzono  429 interwencji domowych. W porównaniu z rokiem 2016 – 369 liczba interwencji 
domowych wzrosła.

Z wszystkich interwencji domowych (Tabela nr 3) 43 miały znamiona przemocy w rodzinie. W porównaniu  
z rokiem 2016 liczba tych interwencji zwiększyła się o 31.  Liczba postępowań przygotowawczych w ramach 
procedury ,,Niebieska karta” wynosiła 12. Była zdominowana przez sprawców odpowiadających za czyny 
zabronione z art. 207 Kodeksu Karnego oraz art. 190,  jak również postępowań z art. 209 Kodeksu Karnego 
w ilości 94 na wnioski upoważnionych instytucji.

Tabela nr 3.

Liczba procedur Niebieskich Kart z terenu gminy Wołczyn według statystyki  Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Wołczynie

Rok 2015 2016 2017
Liczba założonych 
Niebieskich Kart 18 12 43

Liczba zakończonych 
Niebieskich Kart 13 17 14

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego w Wołczynie

Zjawisko przemocy w Gminie Wołczyn ma tendencje wzrostową, z roku na rok wzrasta liczba rodzin/osób 
objętych wsparciem Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, obrazuje 
to Tabela Nr 4.

Tabela nr 4.

Liczba rodzin/osób objętych wsparciem zespołu Interdyscyplinarnego w Wołczynie

Rok 2015 2016 2017
Liczba rodzin objętych 
wsparciem Zespołu 
Interdyscyplinarnego lub 
Grup Roboczych ZI

29 26 35

Liczba osób objętych 
wsparciem Zespołu 
Interdyscyplinarnego lub 
Grup Roboczych ZI

103 78 113

w tym: kobiety 41 35 39
w tym: mężczyźni 30 15 41
w tym dzieci 32 28 33

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego w Wołczynie

Z przedstawionych danych wynika, iż problem związany z przemocą jest istotny i trudny do rozpoznania. 
Podkreślić należy, że z doświadczenia osób i organizacji zajmujących się przemocą domową wynika, iż 
statystyki nie oddają powagi problemu. Najczęściej ofiarami przemocy w rodzinie są dzieci, które z reguły 
nie potrafią  same poprosić o pomoc. Rodziny dotknięte przemocą pozostają w trudnej sytuacji społecznej, co 
jest podstawą do udzielania im szczególnej pomocy przy użyciu metod i narzędzi określonych w obecnie 
obowiązującym porządku prawnym.

Innymi ważnymi problemami Gminy Wołczyn związanymi z przeciwdziałaniem przemocy domowej są:

- brak mieszkań chronionych,

- długi okres rozstrzygania spraw w sądach,

- niska świadomość społeczna,
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- funkcjonowanie stereotypów na temat przemocy

- prawo pozwalające sprawcy przebywać w tym samym miejscu, co ofiara (brak możliwości izolowania sprawcy).

Zasady działania Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Wołczyn w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby 
stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat, przyczyn i skutków przemocy 
w rodzinie, oparty jest na zasadach:

· wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, 
środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych 
pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem występowania przemocy i jej negatywnych następstwom.

· jawność działań organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne 
w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby.

· szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich praw do wychowania się w rodzinie, poprzez udzielanie 
rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania.

III. Cele Programu

Celem  Programu  jest:

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;

2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy;

3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc 
w rodzinie.

Celem działania programu jest:

Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości  i wrażliwości 
mieszkańców Gminy wobec przemocy w rodzinie.

Adresaci: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, społeczność lokalna

Lp. Zadanie Działanie Realizatorzy lub koordynatorzy 
oraz partnerzy

1. Edukacja dzieci i młodzieży 
w zakresie psychologii 
konfliktów, sposobów 
radzenia sobie ze stresem, 
zajęcia pozaszkolne

- prowadzenie zajęć 
wychowawczych,
- wspieranie różnych form 
spędzania czasu wolnego 
sprzyjających zachowaniom 
nieagresywnym

- placówki oświatowe,
- świetlice.

2. Edukacja przedmałżeńska - poradnictwo w zakresie radzenia 
sobie ze stresem, agresją 
i konfliktem

- Kościoły
- Centrum Psychoedukacyjne 
w Wołczynie
- organizacje i stowarzyszenia 
prorodzinne

3. Wspieranie rozwoju 
nieagresywnych sposobów 
rozwiązywania konfliktów 
społecznych i rodzinnych

- promowanie mediacji, w tym 
mediacji rodzinnych
- zajęcia wychowawcze dotyczące 
nieagresywnego rozwiązywania 
konfliktów

- Ośrodek Pomocy Społ.
- szkoły
- Policja

Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie.

Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie

Lp. Zadanie Działanie Realizatorzy lub 
koordynatorzy oraz partnerzy

1. Udzielanie pomocy i wsparcia 
osobom dotkniętych przemocą 

poradnictwo medyczne, 
psychologiczne, pedagogiczne, 

- ośrodek pomocy społ.
- służba zdrowia,
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i pozostającym w rodzinie, 
w dotychczasowym miejscu 
zamieszkania lub pobytu

rodzinne, prawne i socjalne,
praca socjalna,
aktywizacja zawodowa,
interwencja kryzysowa,
realizacja systemu ,,Niebieskiej 
Karty”

- policja,
- sądy,
- prokuratura,
- pedagodzy szkolni

2. Ochrona przed dalszym 
krzywdzeniem przez sprawcę

odseparowanie sprawcy od ofiary,
zakaz kontaktowania się z osobą 
pokrzywdzoną

- Policja,
- sądy,
- prokuratura

3. Udzielenie wsparcia osobom 
dotkniętym przemocą 
i zmuszonym do opuszczenia 
dotychczasowego miejsca 
zamieszkania, pobytu lub 
rodziny

udzielanie bezpiecznego schronienia 
osobom dorosłym lub rodzinom 
dotkniętym przemocą,
udzielanie bezpiecznego schronienia 
dzieciom-ofiarom przemocy,
pomoc socjalna osobom dotkniętym 
przemocą

-Urząd Gminy,
- Ośrodek Pomocy Społ.
- organizacje pozarządowe,
-Policja,
- sądy,
- prokuratura

4. Działania realizowane 
w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Wszystkie zadania z katalogu zadań 
wymienionych w GPPiRPA, które 
wiążą się z przeciwdziałaniem 
przemocy u osób uzależnionych lub 
współ-uzależnionych

- Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.

Adresaci: sprawcy przemocy

Lp. Zadanie Działanie Realizatorzy lub 
koordynatorzy oraz 

partnerzy

1. Działania edukacyjne

1.poradnictwo psychologiczne 
i pedagogiczne,
2.terapia,
3.programy w zakresie radzenia sobie 
ze stresem

- Wydział Oświaty Urzędu 
Miejskiego,
- Ośrodek Pomocy Społ.
- placówki oświatowe

2.

Oddziaływanie na społeczności 
lokalnej w celu włączenia jej 
w system monitorowania 
zjawisk związanych 
z występowaniem przemocy

1. wywiady środowiskowe 
w społecznościach szczególnie 
zagrożonych

- Ośrodek Pomocy Społ.
- Policja – dzielnicowi

IV. Przewidywane efekty realizacji Programu

1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.

3. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.

5. Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy.

6. Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą.

7. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy.

8. Zmniejszenie skali występujących w rodzinach dysfunkcji wynikających z przemocy lub generujących to 
zjawisko.

Wskaźniki:

- stopień realizacji celów Programu wyrażony będzie odsetkiem procentowym osób, które doznały przemocy 
fizycznej, psychicznej i seksualnej w rodzinie na terenie gminy Wołczyn,

- liczba osób, którym udzielono informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
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- liczba placówek prowadzących poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego 
i rodzinnego w danej instytucji,

- liczba szkoleń dla wszystkich uczestników systemu działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

V. Realizatorzy Programu 

Realizatorami ustawy, a także Programu, są jednostki samorządu terytorialnego, policja, oświata, ochrona 
zdrowia przy współpracy podmiotów lub organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków 
wyznaniowych.

VI.   Praca zespołu interdyscyplinarnego 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach 
pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Zespół interdyscyplinarny swoje działania skieruje przede wszystkim w stosunku do dzieci, osób starszych 
i niepełnosprawnych, a także do rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych uzależnieniem oraz w sytuacjach 
powtarzalności zjawiska przemocy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

·Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

·Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

·Policji,

·Oświaty,

·Ochrony zdrowia,

·Kuratorzy sądowi,

·Organizacji pozarządowych.

Zasady pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół składa się z grupy osób współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający 
skuteczne reagowanie na otrzymane informacje o przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu skupiają 
specjalistów z różnych dziedzin. Jego działania koncentrują się na badaniu problemu krzywdzenia rodziny, na 
strategii postępowania z danym przypadkiem, na zagadnieniach dotyczących terapii ofiar, ich rodzin 
i sprawców. Przyjmuje się, że najlepszą odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest interwencja w przemocy 
domowej oraz pomoc ofiarom przemocy jest praca zespołu interdyscyplinarnego. Stosowany w takim zespole 
sposób podejścia często wykracza poza wspólne badanie przypadku i koordynację działań poszczególnych 
instytucji, obejmując również zespołowe podejmowanie decyzji. Tego rodzaju działania wymagają pełnego 
uczestnictwa i współpracy członków zespołu, którzy wnoszą w jego pracę swoją wiedzę, umiejętności oraz 
zdolności.

Organizatorem spotkań będzie Przewodniczący Zespołu.

Do zadań Zespołu należy

1) wspieranie ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej oraz przerwaniu cyklu 
przemocy, a także zapobieganie kolejnym aktom przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy w przypadku podejrzenia popełnienia 
przestępstwa, poinformowania o tym odpowiednich służb;

3) diagnoza na temat skali zjawiska przemocy na terenie gminy oraz przekazywanie uzyskanych informacji do 
środowiska lokalnego;

4) gromadzenie informacji oraz ich upowszechnianie na temat miejsc i instytucji uprawnionych do udzielania 
pomocy, a także możliwością udzielania w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc 
pomocy dla osób krzywdzonych;

5) inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt 
z ofiarami i sprawcami przemocy – organizowanie szkoleń, warsztatów itp.
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Kierunki działań

Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” przez uprawnione podmioty.

Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie pomocy w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, 
socjalnego,zawodowego i rodzinnego,

Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami 
realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Zapobieganie kontaktowania się osób stosujących przemoc w rodzinie z osobami dotkniętymi 
przemocą poprzez: zatrzymywanie osób stosujących przemoc w rodzinie, stosowanie przez prokuratora 
oraz występowanie do sądu o zastosowanie wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie środków 
zapobiegawczych, w szczególności w przedmiocie dozoru policji z zakazem kontaktowania z osobą 
dotkniętą przemocą w rodzinie, a także nakazania opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z osobą 
najbliższą, ewentualnie tymczasowego aresztowania, występowanie do sądu o zastosowanie wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie środków karnych lub probacyjnych polegających na obowiązku 
powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach, kontaktowania się lub zbliżania do 
pokrzywdzonego, zakazie przebywania w określonych miejscach, opuszczenia przez sprawcę lokalu 
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Aktywność i współdziałanie oraz wymiana informacji pomiędzy służbami w zakresie monitoringu 
zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie

VII . Realizacja i koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Wołczyn została zaprojektowana na lata 2019-2023.   Wydatki na funkcjonowanie 
Zespołu Interdyscyplinarnego i jego grup roboczych poniesie Gmina. Środki będą zabezpieczone 
w rozdziale 85205 Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie oraz ewentualnych dofinansowań na 
realizację projektów.

VIII. Postanowienia końcowe

Zadania wynikające z Programu koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie.

Realizacja programu jest działaniem długofalowym, wymagającym stałego monitorowania        
i zaangażowania wszystkich realizatorów, ma także wieloletnią perspektywę i powinna przyczynić się do 
poprawy stanu bezpieczeństwa życia codziennego.

Program ma charakter otwarty, dopuszcza się jego rozszerzenie o dodatkowe rozwiązania lub 
zmodernizowanie działań stosownie do pojawiających się potrzeb czy wymogów.

Bieżący nadzór nad wdrożeniem i realizacją Programu sprawuje Burmistrz Wołczyna oraz podejmuje 
niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.
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