UCHWAŁA NR XXIV/148/2016
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w rodzinie 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) w związku z 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 na lata 2016 – 2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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I.WPROWADZENIE
Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 jest realizacją art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm. ) zgodnie, z
którym do zadań własnych gminy należy "opracowanie i realizowanie programów przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie."
W 2005 roku weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada ona zwiększenie
skuteczności, inicjowanie nowych i wspieranie podejmowanych już działań w zakresie rozwiązywania
problemu. Ustawodawca obowiązek ochrony rodziny przed przemocą nakłada głównie na samorząd gminny
i powiatowy, kładąc szczególny nacisk na:
– tworzenie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– opracowywanie i realizację programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
– prowadzenie ośrodków wsparcia,
– tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Głównym celem programu jest dążenie do ograniczania skali i skutków przemocy w rodzinie na terenie
Gminy Lądek-Zdrój.
Program zakłada podejmowanie działań przez służby i instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe
celem ochrony ofiary przemocy jak też edukację osób stosujących przemoc w rodzinie. W programie
zawarto podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie istotne przy planowaniu działań
w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy. Zakładając, że niniejszy program będzie stanowił wspólny
plan działań instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania
i zwalczania przemocy w rodzinie, przyczyni się on do usprawnienia lokalnego systemu przeciwdziałania
przemocy oraz ograniczenia zjawiska przemocy a tym samym poprawy kondycji rodzin.
W niniejszym gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie na lata 2016-2020 użyto następujących pojęć:
Przemoc – oznacza to przemoc w rodzinie.
Program – oznacza to gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie.
Ustawa – oznacza to ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. Nr 180,
poz. z późn. zm)
Zespół Interdyscyplinarny – oznacza to Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Lądku-Zdroju.
Podmioty"N.K." - oznacza to podmioty biorące udział w procedurze "Niebieskiej Karty" (pracownik
socjalny, policjant, przedstawiciel ochrony zdrowia, przedstawiciel oświaty i komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych.)
GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku-Zdroju.
II. PRZEMOC W RODZINIE -PODSTAWY TEORETYCZNE
1. Pojęcie przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie – to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub
zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działanie te naruszają prawa
i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub
wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie, w szczególności, naraża osoby bliskie na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i
swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym.
Przemoc w rodzinie jest :
– zjawiskiem wynikającym z działania człowieka (działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane
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przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym).
intencjonalna (zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu ),
poza tym:
– wykorzystuje przewagę sił, uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy i kontroli,
– narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny, powoduje szkody na zdrowiu
fizycznym, psychicznym oraz cierpienie i krzywdy moralne u osób, których dotyka.
2. Rodzaje przemocy w rodzinie i formy zachowań agresywnych
Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy użyciu różnych instrumentów.
Obecnie spotykane formy przemocy to:
– przemoc fizyczna - są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszania
nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień.
– przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy
psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u
niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych
i nerwicowych.
– przemoc seksualna – polega na wymuszeniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu
zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy.
– przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiar
od sprawcy.
3. Skutki przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są zarówno bezpośrednie
szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, długotrwałe problemy ujawniające się w życiu
dorosłym, jako konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie.
4. Konsekwencje doświadczania przemocy przez osoby dorosłe
U osób poddawanych długotrwałej przemocy występują poważne problemy fizyczne i emocjonalne.
Do najczęstszych objawów będących skutkami przemocy należą: poważne obrażenia ciała, wzrost częstości
chorób somatycznych związanych ze stresem (bóle głowy, żołądka, kręgosłupa lub w stawach oraz inne
dolegliwości) przygnębienie, smutek, popadanie w depresję, niepokój, niekontrolowane wybuchy płaczu,
śmiechu czy agresji, zmienność nastrojów, niepewność, stany lękowe, w tym lęk przed bliskością, nieufność,
poczucie zagrożenia, niska samoocena, kłopoty z zasypianiem, kłopoty z koncentracją, zwiększone spożycie
środków psychoaktywnych, zaprzeczanie, obwinianie się, adaptacja do przemocy.
Ofiary często zachowują się niezrozumiale, niejednokrotnie zmieniają zdanie i wycofują zawiadomienie o
przestępstwie, bronią sprawcy. Zachowania te są w psychologii tłumaczone najczęściej występowaniem
wyuczonej bezradności, zjawiska „prania mózgu” czy stresu pourazowego. Wycofanie się z aktywnych
działań służących zmianie sytuacji i wyjściu z przemocy może wynikać z przekonania o bezskuteczności
działań, popartego wcześniejszymi doświadczeniami. Bierność i rezygnacja są również często wynikiem
technik manipulacyjnych, jakim ofiara była poddawana ze strony sprawcy, technik mających utrwalić w niej
niską samoocenę i wzbudzić poczucie winy.
5. Konsekwencje doświadczania przemocy przez dzieci
Na szczególnie poważne konsekwencje zachowań przemocowych narażone są dzieci. Często są one
bezpośrednimi ofiarami lub też świadkami przemocy w rodzinie. Obok obrażeń cielesnych przemoc domowa
powoduje, że dziecko żyje w poczuciu ciągłego strachu i zagrożenia, pozbawione miłości, bezpieczeństwa.
Niezaspokojenie tych podstawowych potrzeb wpływa na dalszy rozwój dziecka i jest częstą przyczyną wielu
schorzeń psychosomatycznych. Dzieci będące ofiarami wykorzystywania seksualnego wykazują wysoki
poziom depresji, poczucie osamotnienia, myśli samobójcze, zaburzenia snu, nadpobudliwość, agresję,
obniżenie samooceny i poczucie bezwartościowości. Maltretowanie psychiczne niekorzystnie wpływa na
rozwój dzieci. Może prowadzić
m.in. do nieprzystosowania interpersonalnego (brak poczucia
bezpieczeństwa, niski poziom kompetencji społecznych, trudności w kontaktach z rówieśnikami), deficytów
intelektualnych (deficyty w zakresie możliwości poznawczych, rozwiązywaniu konfliktów i kreatywności).
Skutki przemocy pojawiające się podczas trwania zachowań przemocowych są zaledwie początkiem
destrukcyjnego wpływu przemocy domowej. Konsekwencje przemocy ujawniają się często również po
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długim czasie, kiedy dziecko dorasta, lub w jego dorosłym życiu. Odroczone skutki przemocy objawiają
sięw postaci różnych form niedostosowania społecznego. Trudności w nauce, wagarowanie, ucieczki z
domu, udział w nieformalnych młodzieżowych grupach przestępczych, wysoki poziom agresji, nadużywanie
alkoholu, branie narkotyków to tylko niektóre ze sposobów ucieczki od problemu przemocy w rodzinie.
Doświadczanie przemocy w dzieciństwie ma wpływ na całe dorosłe życie. Ofiary przemocy, zwłaszcza
seksualnej mają problemy z nawiązaniem i utrzymaniem satysfakcjonujących relacji z innymi osobami.
Ponadto zachowania przemocowe są dziedziczone. Młodzi chłopcy wychowujący się w rodzinach, gdzie
mężczyzna znęca się nad kobietą, uczą się agresji wobec kobiet, dziewczynki zaś postrzegają bicie,
maltretowanie i wykorzystywanie jako elementy wpisane w rolę kobiety. Doświadczanie przemocy w
dzieciństwie podwyższa ryzyko, że krzywdzone dzieci staną się krzywdzącymi rodzicami.
6. Społeczne konsekwencje przemocy w rodzinie
Przemoc zagraża życiu, niesie ze sobą cierpienie fizyczne, rany, siniaki, ale przede wszystkim powoduje
niewyobrażalnie wielkie szkody psychiczne u ofiar, które najczęściej przez lata doświadczają znęcania się,
wykorzystywania lub zaniedbania. Przemoc domowa to także poważny problem społeczny.
Destrukcyjna siła niszczy cały system rodzinny, rozsadza go od środka, odbiera poczucie bezpieczeństwa i
możliwość prawidłowego rozwoju najmłodszym członkom rodziny. Niesie ze sobą ryzyko dziedziczenia
przez dzieci zachowań przemocowych i powielania ich w dorosłym życiu. Niezbędne jest zatem
podejmowanie planowych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie, działań
wpisanych w tworzenie i rozwijanie systemu przeciwdziałania przemocy, którego zasadniczymi elementami
są specjalistyczne instytucje niosące pomoc.

III. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU W GMINIE LĄDEK-ZDRÓJ NA PODSTAWIE ANALIZY
DANYCH ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
W ujawnionych przypadkach przemocy w rodzinie lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że w danej
rodzinie występuje przemoc prowadzona jest tzw. Procedura " Niebieskiej Karty". Podejmuje ona ogół
czynności podejmowanych przed przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Oświaty, Służby
Zdrowia, GKRPA. Działanie te koordynuje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
Lista Niebieskich Kart w latach 2012-2015
Rok
Liczba Niebieskich
Kart

Liczba Sprawców
Przemocy

Liczba rodzin
dotkniętych
przemocą

Liczba ofiar
przemocy w
rodzinie

2012

7

7

7

7

2013

7

7

7

7

2014

14

14

14

16

2015

12

12

12

14

1. Podmioty funkcjonujące na terenie Gminy Lądek – Zdrój
Założeniem ogólnym programu jest współpraca z osobami ze specjalistycznych grup zawodowych i
instytucjami, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar Zarządzeniem
Nr 0050.200.2015 Burmistrza Lądka-Zdroju został powołany Zespół Interdyscyplinarny.
Została przyjęta do realizacji Uchwała Nr XLIII/288/13 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2013 roku w
sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Porozumień o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym.
W skład zespołu wchodzą:
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. przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku – Zdroju
. przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
. przedstawiciele Oświaty z terenu Gminy Lądek – Zdrój
. przedstawiciel Służby Zdrowia z terenu Gminy Lądek – Zdrój
. przedstawiciele Komisariatu Policji w Lądku – Zdroju
. przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej w Kłodzku.
Działania przedstawicieli powyższych instytucji i organizacji- zgodnie z ustawą- opierają się na procedurze
Niebieskiej Karty.
Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” prawo do sporządzenia niebieskiej Karty A- formularza
inicjującego postępowanie- zyskali dodatkowo przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Po sporządzeniu niebieskiej karty- A osoba wypełniająca przekazuje niezwłocznie, nie później niż 7 dni
formularz przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Dalsze działania podejmowane są w ramach
zespołu.
Reasumując powyższe niezależnie od tego, do której instytucji zgłosi się ofiara przemocy zostanie
przekazana do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w funkcjonowanie
którego zaangażowane są wszystkie służby.
2. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie
Skala problemu przemocy w rodzinie w Gminie Lądek-Zdrój na podstawie wyników badań
ankietowych
Rozpoznanie skali zjawiska przemocy w rodzinie, na podstawie danych statystycznych Ośrodka Pomocy
Społecznej, Policji i innych instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie
nie daje pełnego obrazu skali zjawiska.
Często przemoc nie wychodzi poza próg domu. Osoby będące ofiarami przemocy nie szukają pomocy wśród
instytucji czy innych osób. Często ofiarami przemocy są dzieci, które same nie wiedzą gdzie zgłosić się o
pomoc. Celem zdiagnozowania zakresu przemocy w rodzinie oraz poziomu wiedzy o działaniach
profilaktycznych przeprowadzono badanie ankietowe skierowane do mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.
Kwestionariusze ankiet zostały wręczone badanym przez pracowników socjalnych w środowisku, a także w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju. W badaniu wzięło udział 50 osób w tym 33 kobiety oraz 17
mężczyzn. Spośród podanych w ankiecie pytań, na część z nich można było udzielić więcej niż jednej
odpowiedzi.
1. Jak Pan /Pani sądzi , czy w gminie Lądek-Zdrój występuje zjawisko przemocy domowej ?
W oparciu o zgromadzony materiał badawczy zdecydowana większość badanych w Gminie Lądek-Zdrój

Tak
Nie

stwierdziła, że występuje zjawisko przemocy w rodzinie. Odpowiedziało tak 46 badanych. 4 osoby spośród
50 badanych stwierdziły, ze problem przemocy nie dotyczy gminy Lądek-Zdrój
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2. Najczęstsza przyczyna przemocy w rodzinie.

Alkoholizm
Bezrobocie
Niedopasowanie
charakteru
małżonków
Konflikt
międzypokolenio
wy
Zdrada
Choroba

Na pytanie co jest najczęstszą przyczyną przemocy w rodzinie zdecydowana większość respondentów
wskazała alkoholizm (45 osób). Na drugim miejscu jako przyczynę przemocy wskazano bezrobocie.
Wskazały tak 32 badane osoby. Na kolejnych pozycjach występuję kolejno : konflikt międzypokoleniowy (7
osób), niedopasowanie charakteru małżonków (6 osób), choroba (4 osoby) i zdrada (3 osoby) .

3. Kto jest najczęściej ofiarą przemocy w rodzinie ?
rodzinie?

żona
dzieci
maż
inni
członkowie
rodziny
nie wiem

4. Kto jest najczęściej sprawcą przemocy w

mąż
żona
dzieci
nie wiem

W kolejnych badaniach poproszono respondentów o wskazanie ofiar i sprawców przemocy .Według
ankietowanych najczęstszymi ofiarami przemocy w rodzinie są żony (47 osób) i dzieci (28 osób). Jeśli
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chodzi o sprawcę przemocy zdecydowana większość badanych wskazała na męża. Odpowiedziało tak aż 48
badanych osób. Na podstawie w/w danych rysuje się modelowy obraz przemocy w rodzinie gdzie sprawcą
jest mąż a ofiarami żona i dzieci.

Tak
Nie

5. Czy na terenie miasta Lądek-Zdrój działa Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie
Na pytanie czy w gminie Lądek-Zdrój funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny większość respondentów
odpowiedziała twierdząco - 36 osób spośród badanych. 16 osób w dalszym ciągu nie wie o utworzonym w
Gminie Zespole ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
6.Jak Pan /Pani ocenia prowadzone w mieście działania profilaktyczne związane z problemem przemocy w
rodzinie.

dobrze
nie mam zdania
niewystarczająco
dostatecznie

Oceniając podejmowane w Gminie działania profilaktyczne, zdecydowana większość
respondentów(40 osób) oceniła działania jako dobre, 7 osób nie miało zdania a 3 spośród nich uznało
wykonywane działania jako niewystarczające.
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Skala problemu przemocy w rodzinie w Gminie Lądek-Zdrój na podstawie statystyk
Problem przemocy w rodzinie jest problemem złożonym o którym nie łatwo się rozmawia, a który jeszcze
trudniej zbadać. Oficjalne statystyki obejmują tylko problemy zgłaszane. Problematyka przemocy nadal jest
tematem wstydliwym, drażliwym i ukrywanym w czterech ścianach. W związku z powyższym sam proces
badawczy napotyka się na liczne bariery metodologiczne. Skala problemu przemocy w rodzinie w Gminie
Lądek-Zdrój została określona na podstawie informacji uzyskanych z Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju
oraz Zespołu interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Statystyki prowadzone przez Komisariat Policji w Lądku-Zdroju z przeprowadzonych interwencji
domowych wobec przemocy w rodzinie w okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014 pokazują, że na terenie
działania są następujące:
Liczba przeprowadzonych interwencji domowych -ogółem 64 w tym dotyczących przemocy w
rodzinie - 12
Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej - ogółem 11
Liczba sprawców przemocy domowej - ogółem 12
Liczba sprawców przemocy zatrzymanych -ogółem 4
Liczba sprawców przemocy w rodzinie będących pod wpływem alkoholu – ogółem 10
Liczba osób przewiezionych do wytrzeźwienia ogółem -13 w tym sprawców przemocy -3
Liczba wszczętych procedur NK – 14 w tym 11 wszczętych przez funkcjonariuszy Policji ,
3 wszczęte przez pracownika socjalnego z Ośrodka Pomocy Społecznej
Wobec wszczętych procedur „ Niebieskiej karty „ przeprowadzone było pięć spraw karnych - jedna z nich
została zakończona wyrokiem 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz
opuszczeniem lokalu przez sprawcę.
– druga wyrokiem Sądu o pozbawienia wolności na rok w zawieszeniu na dwa lata.
– w trzecim przypadku wyrokiem skazującym na 10 miesięcy pozbawienia wolności dla sprawcy,
– w czwartym przypadku podejrzany o stosowanie przemocy w oczekiwaniu na kolejną rozprawę
sądową przebywa w areszcie.
– w piątym przypadku zapadł wyrok skazując sprawcę na 6 miesięcy pozbawienia wolności.
– w trzech przypadkach osoby podejrzane o stosowanie przemocy same zgłosiły się na leczenie
odwykowe. Również w trzech przypadkach prowadzone postępowania zakończone zostały
rozwodem. W pięciu przypadkach natomiast osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc w rodzinie, wyprowadziły się z domu.
IV.CELE, ZADANIA, OBSZARY, DZIAŁANIA, INSTYTUCJE I PODMIOTY REALIZUJĄCE
PROGRAM.
1. Cel główny programu
Celem tworzenia programu jest wprowadzenie szeregu działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie, zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzieleniu pomocy osobom doświadczającym
przemoc oraz podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców.
Program skierowany jest do ogółu mieszkańców Gminy Lądek – Zdrój, w tym szczególnie do osób
doznających przemoc w rodzinie, osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków przemocy.
2. Cele szczegółowe programu w zakresie profilaktyki i edukacji społecznej:
- zwiększenie intensywności działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
gminie Lądek-Zdrój,
- podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Lądek-Zdrój w zakresie przyczyn i
skutków przemocy w rodzinie,
- podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Lądek-Zdrój w zakresie instytucji
udzielających pomocy osobom doświadczających przemocy w rodzinie,
-współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi w celu wprowadzenia edukacji na temat zjawiska
przemocy w rodzinie,
-prowadzenie poradnictwa poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i
wychowawczych metod w rodzinach zagrożonych przemocą,
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- wspieranie i pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej i przerwania
cyklu przemocy,
- analiza dokumentów składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o
leczenie odwykowe oraz wywiadów środowiskowych pod kątem informacji o stosowanej przemocy
domowej,
-wyciąganie własnych wniosków dotyczących przemocy w rodzinie i kompletowanie dokumentacji
potwierdzającej postępowanie tego zjawiska (notatki służbowe, urzędowe itp.),
-systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w tym
rozpowszechnianie broszur, ulotek tematycznych, plakatów, zamieszczanie informacji o możliwościach i
miejscach uzyskania pomocy na tablicach informacyjnych i stronie internetowej instytucji wchodzących w
skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Cele szczegółowe programu w zakresie ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
- upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy medycznej, psychologicznej,
socjalnej, zawodowej i rodzinnej,
-organizowanie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie poradnictwa medycznego,
psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego,
-zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie,
- podejmowanie natychmiastowych interwencji powstrzymujących przemoc,wspólne wizyty z policją w
środowisku,
-prowadzenie rozmów z ofiarami przemocy w rodzinie,
-zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie,
-udzielenie pomocy rodzinom i osobom dotkniętych przemocą w postaci świadczeń pieniężnych w tym
również pracy socjalnej,
-zabezpieczenie wsparcia dla osób w ramach interwencji w znalezieniu bezpiecznego schronienia,
-rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych,
-podejmowanie innych działań nie ujętych w programie a mających na celu przeciwdziałanie przemowy w
rodzinie.
4. Cele szczegółowe programu w zakresie odziaływań na osoby stosujące przemoc w rodzinie:
-rozpowszechnianie otrzymywanych z powiatu jak i z innych źródeł informatorów o instytucjach rządowych
i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarzadowych, które realizują oferty dla osób stosujących
przemoc w rodzinie oraz programy korekcyjno-edukacyjne,
- stosowanie procedury „Niebieska Karta“, zawiadomienie prokuratury lub policji i składanie wniosków o
podjęcie stosownych działań.
5. Cele szczegółowe w zakresie podnoszenia kompetencji służb realizujacych zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
-zapewnienie możliwości udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego, których celem jest
podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności osób pracujących bezpośrednio z osobami
stosującymi przemoc, jaki i osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie
- poprawa sprawności i jakości świadczonych usług w zakresie przemocy w rodzinie przez instytucje do tego
zobowiązane i uprawnione.
6. Zadania i czas realizacji zadań
W programie zawierają się zdania będące kontynuacją działań założonych w poprzednim programie, a także
nowe wyzwania zgodne z zasadą realizmu i możliwości Gminy Lądek- Zdrój. Zadania w większości mają
charakter zadań stałych, czyli takich, które są w stanie wejść w zakres indywidualnego planu pomocy
rodzinie uwikłanej w przemocy.
Zakłada się, że „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020” będzie miał
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charakter interdyscyplinarny i realizowany będzie przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do
podejmowania działań na rzecz zapobiegania i ograniczania przemocy w rodzinie.
Praca w zespole przynosi korzyści, ponieważ klienci jak i członkowie zespołu zapoznają się z różnymi
punktami widzeniu problemu, gdyż każda służba ma swoją specyfikę, dlatego klient jak i jego rodzina ma
szansę otrzymać kompleksową pomoc.
V. REALIZACJA PROGRAMU
Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku – Zdroju. Za realizację
poszczególnych zadań odpowiedzialne są instytucje organizacje wchodzące w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego. Aby zrealizować postulaty interdyscyplinarności i kompleksowości programu zakłada
się współpracę z wymiarem sprawiedliwości, jednostkami służb zdrowia, placówkami oświatowymi, policją
itd.
VI. ZAKŁADANE REZULTATY
Zakłada się, że osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
-zmniejszenie rozmiarów w zjawiska przemocy
- spadek liczby rodzin, w których interwencje są podejmowane wielokrotnie
- zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy poprzez upowszechnienie informacji przydatnych osobom
uwikłanym w przemocy
-zwiększenie wrażliwości społecznej i zaangażowanie społeczeństwa w przeciwdziałanie przemocy
-większa ochrona osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i nieletnich przed przemocą w rodzinie
-zmiana postaw mieszkańców Gminy Lądek – Zdrój wobec zjawiska przemocy domowej
-zwiększenie kompetencji służb, instytucji i organizacji zajmujących się przemocą
- wzrost liczby przeszkolonych osób z zakresu udzielenia pomocy osobom, u których występuje przemoc.
VII. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM
Programem zarządzać będzie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
powołany przez Burmistrza Lądka-Zdroju.
Spotkania Zespołu odbywać się będą co najmniej raz na kwartał celem:
1) wymiany informacji oraz doświadczeń,
2) przeprowadzenia bieżącego monitorowania,
3)ustalenia potrzeb finansowych na dalszą realizację niniejszego programu,
4)ustalenia harmonogramu spotkań zespołu.
VIII. MONITORING
Monitoring Programu nadal odbywać się będzie na podstawie corocznej sprawozdawczości z wykonywania
zadań oraz bieżącej analizy osiągniętych efektów.
Wzrost świadomości społecznej ma za zadanie umożliwić szybsze reagowanie na krzywdę i przyczyni się do
zapobiegania występowania zjawiska przemocy w rodzinie.
IX. FINANSOWANIE PROGRAMU
Zadania Gminnego Programu będą realizowane i wdrażane zgodnie z potrzebami i możliwościami
finansowymi Gminy. Środki pochodzić będą głównie z budżetu samorządu gminnego. Zadania ujęte w
Programie mogą być także finansowane z dotacji Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.
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Uzasadnienie
Potrzeba podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390). Niniejsza
ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz zasady postępowania wobec osób
dotkniętych przemocą w rodzinie i osób ją stosujących. Zgodnie z art. 6 pkt 2 przytoczonej wyżej ustawy, na
gminie ciąży obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi
poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie. Opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
określa wachlarz
zaplanowanych działań, których celem będzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie
jednolitego i profesjonalnego systemu pomocy dla osób zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy
domowej, angażuje wiele służb, instytucji, organizacji do odpowiedzialności za ich realizację. Wobec
powyższego przyjęcie uchwały jest zasadne.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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