
Uchwała Nr 245/5/XXVI/09

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 03 kwietnia 2009 r.

w sprawie utworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w gminie Iłowa na lata 2009-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się "Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Iłowa
na lata 2009-2016" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
 Mirosław Wdowiak

_____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i

Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458



Za cznik do Uchwa y
                                  Rady  Miejskiej w I owej

                                                                                                    Nr 245/5/XXVI/09
                       z dnia  03 kwietnia 2009 r.

Gminny System
Przeciwdzia ania  Przemocy

w  Rodzinie
w Gminie I owa na lata 2009-2016



I. Podstawa prawna.

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy spo ecznej (Dz.U. z 2008r Nr 115, poz. 728).
2. Ustawa z dnia 29.07.2005r o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r

Nr 180, poz.1493).
3. Krajowy Program Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie. Warszawa 2006r.
4. Ustawa z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu

alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r Nr 70, poz. 473 z pó n. zm.).
5. Strategia Rozwi zywania Problemów Spo ecznych dla Gminy I owa na lata 2008 –

2017( Uchwa a  Rady Miejskiej w I owej Nr 215/XXII/08 z dnia 30 grudnia 2008r.).

II. Wprowadzenie.

Rodzina jest spo eczno ci  powo an  do kszta towania ycia jednostkowego i stanowi
podstaw ycia spo ecznego. To ona “jest starsza od wszelkiego pa stwa” i w porównaniu
z jak kolwiek organizacj  i instytucj , z jakimkolwiek spo ecze stwem, rodzina zawsze
pozostaje spo eczno ci  pierwotn  i dla cz owieka ma najwi ksze znaczenie. W rodzinie
kszta tuje si  twórczy i po yteczny lub bierny i szkodliwy cz onek spo ecze stwa, odgrywa
ona rol  swoistego od wiernego, wprowadza m ode pokolenie w jego kultur , instytucje
i dzia ania. Droga rozwoju spo ecze stwa wiedzie w nie przez rodzin . Wysi ki wszystkich,
którzy chc  kszta towa  nowe spo ecze stwo, musz  zacz  od niej, zabiega  o lepsz  jej
trwa  i lepsze warunki do spe nienia jej zada .

Zatem dom rodzinny powinien by  postrzegany jako rodowisko mi ci i opieki,
bezpieczne i ciep e miejsce domowego ogniska, schronienie przed ca ym z em zewn trznego
wiata. Jednak dla wielu ludzi dom rodzinny jest miejscem terroru i cierpienia. Ofiary

przemocy domowej do wiadczaj  l ku, bezsilno ci, przygn bienia i rozpaczy. Ich cia o
i psychika doznaj  urazów i podlegaj  d ugotrwa emu procesowi niszcz cego stresu
i zagro enia.

Typy przemocy z jakimi spotykamy si  w rodowisku domowym obejmuj :
zaniedbywanie i przemoc wobec osób w podesz ym wieku,
przemoc wobec rodziców,
przemoc wobec ma onka,
przemoc wobec dziecka i zaniedbywanie,
przemoc wobec rodze stwa.

ród form przemocy wyró niamy:
przemoc fizyczn  – wszelkiego rodzaju dzia ania bezpo rednie  z  u yciem si y,
których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie np.;  odpychanie, obezw adnianie,
przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwart  r
i pi ciami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami cymi,  u ycie
broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.,
przemoc psychiczn  – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu  w asnej osoby,
wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np.; wy miewanie pogl dów, pochodzenia,
narzucanie w asnych pogl dów, karanie za odmow  uczu , zainteresowania,
szacunku, sta a krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja spo eczna,
domaganie si  pos usze stwa, ograniczanie snu i po ywienia, degradacja werbalna
(wyzywanie, poni anie, upokarzanie, zawstydzanie, izolowanie, wykluczanie),
stosowanie gró b itp.,
przemoc seksualna – wymuszanie po ycia seksualnego, wymuszanie
nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami
trzecimi, sadystyczne formy wspó ycia seksualnego, demonstrowanie zazdro ci,
krytyka zachowa  seksualnych kobiety, itp.,
przemoc ekonomiczna – prowadzi do ca kowitego uzale nienia finansowego od
sprawcy poprzez; odbieranie zarobionych pieni dzy, uniemo liwienie podj cia pracy
zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.



zaniedbywanie –  ci e niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych
i emocjonalnych.

Przeciwdzia anie przemocy w rodzinie uwzgl dnia nast puj ce elementy:
diagnoz  zjawiska, szczególnie diagnozowanie przemocy w jej wczesnej postaci
w miejscu zamieszkania sprawcy i ofiary,
doradztwo, w tym u wiadomienie ofiarom ich praw i mo liwo ci uzyskania pomocy,
tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych.

III. Diagnoza.

Zespó  Kuratorskiej S by S dowej w aganiu
Poinformowa , e na terenie Gminy I owa w 2008 r. obj tych nadzorem kuratora by o 71
rodzin, 37 nadzorów obejmuj   kuratorzy s dowi, pozosta e 36 obejmuj  kuratorzy spo eczni.
Wi kszo  nadzorów prowadzonych jest nad rodzinami, w których wyst puje przemoc
fizyczna, psychiczna, a niekiedy nawet seksualna.

Komisariat Policji w I owej
Na terenie Gminy I owa pracuje dwóch dzielnicowych odpowiedzialnych za kontrolowanie
rodzin, w których wyst puje przemoc. Dzielnicowi maj  obowi zek zak adania „Niebieskich
Kart” w rodzinach w których dochodzi do przemocy.
W 2008r. na terenie miasta i gminy I owa Komisariat Policji w I owej cznie przeprowadzi
17 interwencji dotycz cych przemocy w rodzinie (wdro ono w tych przypadkach procedur
Niebieskiej Karty „), w tym:
- 9 interwencji przeprowadzono na terenie miasta,
- 8 interwencji na terenie wiejskim.
Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogó em 29, natomiast sprawców
przemocy domowej by o 17 osób. W 16 przypadkach podczas interwencji sprawcy
znajdowali si  pod wp ywem alkoholu.

rodek Pomocy Spo ecznej
W OPS I owa pracuje trzech terenowych pracowników socjalnych. W roku 2008 za ono 3
niebieskie karty. Sprawcami przemocy byli m owie w stosunku do on. Przypadków
przemocy w rodzinie by o wi cej, ale niestety wi kszo  ofiar nie wyrazi a zgody na
za enie niebieskich kart.

Szko y
Szko y  z  terenu  gminy  i  miasta  I owa prowadz  trzy programy edukacyjne dotycz ce
przemocy,  s  to „Debata”, „Noe” oraz „Elementarz – program siedmiu kroków”. Cele
wspólne tych programów to:

wiadomienie problemu przemocy,
nauka asertywnego zachowania,
nauka nazywania uczu  i emocji,
kszta cenie umiej tno ci rozpoznawania zjawisk przemocy w rodzinie,
umiej tno  poszukiwania pomocy poszkodowanym.

Koordynatorem programów jest Pe nomocnik Burmistrza do spraw Przeciwdzia ania
Uzale nieniom.

Praktyka Lekarzy Rodzinnych :
Nie podano informacji dotycz cej przypadków przemocy w rodzinie.

IV. Postanowienia ogólne.

1. Czas realizacji programu – 2009 do 2016
2. Odbiorcy programu:

1) ofiary i sprawcy przemocy,
2) rodziny doznaj ce przemocy,



3) przedstawiciele instytucji i s b pracuj cych z ofiarami przemocy
(pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy o rodka pomocy
spo ecznej, pracownicy wymiaru sprawiedliwo ci, policjanci, pracownicy

by zdrowia),
4) przedstawiciele w adz lokalnych,
5) spo ecze stwo.

3. Cele programu:

Cel g ówny:

Zbudowanie systemu pomocy i wsparcia dla rodzin, w których jest przemoc,
opieraj c si  na wspó pracy s b i instytucji.

Cele szczegó owe:

Cel I.
Zapobieganie wyst powaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie
wiadomo ci   spo ecznej oraz ograniczanie zaburze ycia spo ecznego zwi zanych

z wyst powaniem przemocy.
Cel   II.

Zmniejszenie negatywnych nast pstw dla ofiar i wiadków wyst powania
przemocy w rodzinie.

Cel  III.
              Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie.
Cel  IV.

Poprawa skuteczno ci dzia  osób zobowi zanych i uprawnionych do
przeciwdzia ania przemocy oraz monitorowanie wyst powania przemocy
w  rodzinie, jej rozmiarów i skutków spo ecznych oraz efektywno ci
podejmowania dzia .

4. Zadania s b funkcjonuj cych na terenie gminy I owa, powo anych do
      niesienia pomocy ofiarom przemocy.

Pomoc ofiarom, wiadkom i sprawcom zjawiska przemocy a tak e jego profilaktyka
nale y do obowi zków:  O rodka Pomocy Spo ecznej, Policji, Komisji Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych, S by Zdrowia, Szkó   i administracji samorz dowej.

Komisariat Policji w I owej.
Policja jest zobowi zana do ochrony bezpiecze stwa ludzi oraz do utrzymania

bezpiecze stwa i porz dku publicznego. To w nie policjanci najcz ciej interweniuj
bezpo rednio w sytuacji przemocy. Do podstawowych zada  policji zawartych w art.1 ust.
2 pkt ustawy z dnia 06 kwietnia 1990r.o Policji ( Dz.U.z 2009r.nr 22 poz.120), nale
mi dzy innymi:

1) ochrona ycia i zdrowia obywateli przed bezprawnymi zamachami na te dobra,
2) ochrona bezpiecze stwa i porz dku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w

miejscach publicznych oraz w rodkach publicznego transportu i komunikacji
publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego
korzystania,

3) inicjowanie i organizowanie dzia , maj cych na celu zapobieganie pope nieniu
przest pstw i wykrocze  oraz zjawiskom kryminogennym i wspó dzia anie w tym
zakresie z organami pa stwowymi, samorz dowymi i spo ecznymi,

4) wykrywanie przest pstw i wykrocze  oraz ciganie ich sprawców,
5) nadzór nad stra ami gminnymi ( miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi

formacjami ochronnymi w zakresie okre lonym w odr bnych przepisach,
6) kontrola przestrzegania przepisów porz dkowych i administracyjnych zwi zanych z

dzia alno ci  publiczn  lub obowi zuj cych w miejscach publicznych,



7) wspó dzia anie z policjami innych pa stw oraz ich organizacjami
mi dzynarodowymi na podstawie umów i porozumie  mi dzynarodowych oraz
odr bnych przepisów,

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych.

Policja jest jedyn  instytucj , która mo e interweniowa  przez  ca  dob , dlatego te
interwencja taka powinna wprowadzi  w rodzinie istotne zmiany, przede wszystkim
ujawnienie przemocy, przerwanie izolacji rodziny, wyrównanie dysproporcji si  pomi dzy
sprawc  a  ofiar  oraz  umo liwienie ofiarom uzyskania ci ego wsparcia przedstawicieli
ró nych s b. Ogromn  rol  w walce z przemoc  odgrywaj  dzielnicowi, którzy jako pierwsi
maj  kontakt z pokrzywdzonymi, przyjmuj  zawiadomienia o przest pstwie, pouczaj  o
przys uguj cych ofierze prawach, informuj  o placówkach nios cych pomoc
pokrzywdzonym, a przede wszystkim wdra aj  procedur  „Niebieskiej Karty”.

rodek Pomocy Spo ecznej w I owej.
Celem dzia ania pomocy spo ecznej jest umo liwienie osobom, rodzinom

przezwyci enia trudnych sytuacji yciowych, których same nie s  w stanie pokona , a tak e
zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomocy spo ecznej udziela si  w przypadku:
ubóstwa, bezradno ci w sprawach opieku czo-wychowawczych. Ka da z tych sytuacji mo e
sprzyja  wyst powaniu przemocy  lub z niej wynika . Pracownik socjalny w ramach swoich
obowi zków powinien:

przeprowadzi  wywiad rodowiskowy, umo liwiaj cy diagnoz  sytuacji,
przygotowa  plan pomocy,
udzieli  pomocy finansowej, prawnej, psychologicznej,
w przypadku stwierdzenia przemocy, skierowa  do odpowiednich instytucji
zajmuj cych si  przemoc , umie ci  w schronisku oraz za zgod  osoby
poszkodowanej zwróci  si  do policji o pomoc, towarzyszy   w  s dach,
instytucjach publicznych klientowi, je li jest taka jego decyzja,
prowadzi  „Niebiesk  Kart .”

Gminna Komisja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w I owej.
Komisja realizuje zadania zwi zane z udzielaniem rodzinom, w których wyst puje

problem alkoholowy, pomocy psychologicznej i prawnej. W ramach podejmowanych dzia
prowadzone s :

dy ury psychologa,
grupa wsparcia AA oraz grupa wsparcia dla kobiet,
grupa wsparcia prowadzona przez terapeut ,
dy ur psychoterapeuty.

Wincenty skie Centrum Pomocy Rodzinie w I owej
       WCPR realizuje m.in. nast puj ce zadania:

zaj cia na wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci mi dzy innymi z rodzin
dysfunkcyjnych,
wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z rodzin patologicznych,
w nag ych sytuacjach mo liwo  udzielenia schronienie dla ofiar przemocy w
rodzinie.

Praktyki Lekarzy Rodzinnych w I owej
Zadaniem s by zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta, a poniewa  przemocy cz sto

towarzysz  wyra ne uszkodzenia zdrowia somatycznego i zawsze wyst puj  uszkodzenia
zdrowia psychicznego, dlatego te  zjawisko przemocy w rodzinie kwalifikuje si  do zakresu
obj tego wiadczeniami zdrowotnymi. Lekarz powinien poinformowa  pacjenta  o
mo liwo ciach szukania pomocy w sytuacjach wymienionych wy ej a w przypadku
nieletnich poinformowa  odpowiedni w adz.



V. Szczegó owe dzia ania na terenie gminy.

Cel 1. Zapobieganie wyst powaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie
wiadomo ci spo ecznej oraz ograniczanie zaburze ycia spo ecznego zwi zanych

           z wyst powaniem przemocy.

Adresaci: dzieci, m odzie , doro li, rodziny, spo eczno  lokalna.

Lp. Zadanie Sposób realizacji koordynator

1. Edukacja dzieci i m odzie y w
zakresie psychologii konfliktów,
sposobów radzenia sobie ze
stresem i agresj  swoj  oraz
rówie ników, zaj cia
pozaszkolne.

1. Prowadzenie zaj  wychowawczych
i informacyjnych.

2. Wspieranie ró nych form sp dzania
czasu wolnego sprzyjaj cych
zachowaniom nieagresywnym,

3. Opracowanie i realizacja
innowacyjnych programów
szkolnych w zakresie profilaktyki i
prewencji przemocy,

4. Realizacja programów
profilaktycznych w zakresie
bezpiecze stwa

Dyrektorzy szkó ,
Komisariat Policji
w I owej,
Dyrektor GCKiS
Kierownik

rodka Pomocy
Spo ecznej w

owej,
Dyrektor
Przedszkola
Miejskiego w

owej

2. Wspieranie rozwoju i
zwi kszanie dost pno ci do
nieagresywnych sposobów
rozwi zywania konfliktów
spo ecznych i rodzinnych, w
tym równie  w rodowisku
osoby niepe nosprawnej.

1.   Promowanie mediacji,
      w tym mediacji  rodzinnych.

2.   Warsztaty wychowawcze
      dotycz ce nieagresywnego
      rozwi zywania konfliktów.

3.   Konferencje, warsztaty.

Dyrektorzy szkó ,
Pe nomocnik
Burmistrza do
spraw
Przeciwdzia ania
Uzale nieniom,
Kierownik rodka
Pomocy Spo ecznej
w I owej

3. Promowanie Systemu, w tym
mo liwo ci otrzymania pomocy
przez ofiary i sprawców
przemocy.

1. Wydawanie ulotek i broszur.

2. Prowadzenie kampanii
     informacyjnych.

Pe nomocnik
Burmistrza do
spraw
Przeciwdzia ania
Uzale nieniom,
Kierownik O rodka
Pomocy Spo ecznej
w I owej;
Komisariat Policji
w I owej,.

      Wska niki osi gni cia celu I:
liczba zrealizowanych godzin edukacyjnych,
liczba dzieci obj tych edukacj ,
liczba rodzin obj tych dzia aniami wspieraj cymi i edukacyjnymi,
liczba osób doros ych obj tych poradnictwem (liczba porad),
wyniki bada  o charakterze socjologicznym pozwalaj ce na ocen  stopnia
wiadomo ci spo ecznej.



Cel   II.   Zmniejszenie negatywnych nast pstw dla ofiar i wiadków wyst powania
                przemocy w rodzinie.

Adresaci: osoby dotkni te przemoc , w szczególno ci ofiary i wiadkowie przemocy.

Lp. Zadanie Sposób realizacji Koordynator

1. Udzielanie pomocy i wsparcia
osobom dotkni tym przemoc  i
pozostaj cym w rodzinie, w
dotychczasowym miejscu
zamieszkania lub pobytu.

1. Poradnictwo medyczne,
psychologiczne, pedagogiczne,
prawne i socjalne.

2. Praca socjalna.

3. Interwencja kryzysowa.

4. Grupy wsparcia.

5. Telefon zaufania.

6. Promocja i realizacja systemu
„Niebieskiej karty”.

Kierownik O rodka
Pomocy Spo ecznej w

owej,

Pe nomocnik Burmistrza
do spraw
Przeciwdzia ania
Uzale nieniom

2. Udzielanie pomocy i wsparcia
osobom dotkni tym przemoc  i
zmuszonym do opuszczenia
dotychczasowego miejsca
zamieszkania, pobytu lub
rodziny.

1.    Udzielanie bezpiecznego
       schronienia osobom
       doros ym lub rodzinom
       dotkni tym przemoc .

 2.    Udzielanie bezpiecznego
       schronienia dzieciom –
       ofiarom przemocy.

3. Pomoc socjalna osobom
       dotkni tym przemoc .

Kierownik O rodka
Pomocy Spo ecznej w

owej

3. Dzia ania realizowane w ramach
Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych.

Wszystkie zadania z katalogu
zada , które wi  si  z
przeciwdzia aniem przemocy
u osób uzale nionych lub
wspó uzale nionych.

Pe nomocnik Burmistrza
do spraw
Przeciwdzia ania
Uzale nieniom,

Kierownik O rodka
Pomocy Spo ecznej w

owej

   Wska niki osi gni cia celu II:
liczba porad udzielonych osobom dotkni tym przemoc ,
liczba osób obj tych poradnictwem oraz pomoc  i wsparciem,
liczba interwencji kryzysowych.



Cel  III.  Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie.
Adresaci: sprawcy przemocy.

Lp. Zadanie Sposób realizacji Koordynator
1. Kierowanie sprawców przemocy

na specjalistyczn  terapi .
1. Poradnictwo psychologiczno-

pedagogiczne, rodzinne,
socjalne.

2. Terapia.

3. Grupy korekcyjne,

PCPR w aganiu,
Komenda Policji w

aganiu,
Pe nomocnik Burmistrza
do spraw
Przeciwdzia ania
Uzale nieniom,
Kierownik O rodka
Pomocy Spo ecznej w

owej
2. Dzia ania realizowane w ramach

Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych

Wszystkie zadania z katalogu
zada , które wi  si  z
przeciwdzia aniem przemocy
u osób uzale nionych lub
wspó uzale nionych.

Pe nomocnik Burmistrza
do spraw
Przeciwdzia ania
Uzale nieniom,
Kierownik O rodka
Pomocy Spo ecznej w

owej
     Wska niki osi gni cia celu  III:

liczba sprawców obj tych dzia aniami,
liczba ponownych incydentów stosowania przemocy w ród sprawców obj tych
dzia aniami.

Cel  IV.   Poprawa skuteczno ci dzia  osób zobowi zanych i uprawnionych do
                przeciwdzia ania przemocy oraz monitorowanie wyst powania przemocy
                w  rodzinie, jej rozmiarów i skutków spo ecznych oraz efektywno ci
                podejmowania dzia .

Adresaci: wszystkie instytucje, organizacje, s by i rodowiska w czone do Systemu.
Lp. Zadanie Sposób realizacji Koordynator

1. Zwi kszenie skuteczno ci
dzia  osób zobowi zanych i
uprawnionych do
przeciwdzia ania przemocy.

1. Poradnictwo rodzinne, socjalne,
psychologiczno-pedagogiczne.

2. Szkolenia z zakresu
przeciwdzia ania przemocy w
rodzinie.

3. Interdyscyplinarne zespo y
przeciwdzia ania przemocy w
rodzinie.

Kierownik O rodka
Pomocy Spo ecznej w

owej,
Pe nomocnik Burmistrza
do spraw Przeciwdzia ania
Uzale nieniom

2. Oddzia ywanie na spo eczno
lokaln  w celu w czenia jej w
system monitorowania zjawisk
zwi zanych z wyst powaniem
przemocy.

1.    Dy ury informacyjno-
       interwencyjne prowadzone
       przez   uprawnione osoby,
2.    Wywiady rodowiskowe w
       spo eczno ciach
       zagro onych

Kierownik O rodka
Pomocy Spo ecznej w

owej,
Pe nomocnik Burmistrza
do spraw Przeciwdzia ania
Uzale nieniom

3. Zbieranie i analiza informacji
dotycz cych zjawisk
sprzyjaj cych wyst powaniu
przemocy oraz rejestracja
faktów przemocy.

1. Centrum informacji o wynikach
dzia  – baza danych
prowadzona na temat rodzin w
zakresie ci le okre lonym i
tylko niezb dnym ze wzgl du
na zapobieganie przemocy, ze
wskazaniem podmiotów
uprawnionych do korzystania z
bazy.

Kierownik O rodka
Pomocy Spo ecznej w

owej,
Pe nomocnik Burmistrza
do spraw Przeciwdzia ania
Uzale nieniom,
Dyrektorzy Szkó ,
Komendant Policji w

owej,



2. Zespó  ds. Przeciwdzia ania
Przemocy w Rodzinie –
interdyscyplinarna grupa
specjalistów, reprezentuj cych
realizatorów Systemu
(spotkania nie rzadziej ni  raz
na kwarta ); cel Zespo u:
wymiana informacji na temat
przeciwdzia ania przemocy w
rodzinie i funkcjonowania
Systemu, wypracowanie
i monitorowanie procedur
post powania.

3. Opracowanie rocznego raportu
na temat wyst powania
zjawiska przemocy w rodzinie
oraz podejmowanych dzia  –
raport ten b dzie narz dziem do
ewaluacji Systemu.

Wska niki osi gni cia celu IV:
liczba osób korzystaj cych z porad, analiza bazy danych,
liczba  spotka  edukacyjnych , analiza bazy danych,
liczba zarejestrowanych faktów przemocy, raport roczny.

V. Postanowienia ko cowe.

1. Bud et, przewidywane skutki finansowe.

Dzia ania w zakresie przeciwdzia ania przemocy w rodzinie finansowane b  ze rodków
bud etu  Gminy oraz mo liwie innych róde   w tym  Unii Europejskiej.

2. Przewidywane efekty realizacji programu:
zwi kszenie skuteczno ci i dost pno ci pomocy dla ofiar przemocy,
zwi kszenie spo ecznej wra liwo ci i zaanga owania w sprawy
przeciwdzia ania przemocy,
pog bianie wiedzy spo ecze stwa o zjawisku przemocy domowej i sposobach
radzenia sobie z tym problemem,
stworzenie przez organizacje i samorz d lokalny punku interwencyjnego,
zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie,
przerwanie kr gu milczenia zwi zanego z przemoc .

Wska nikiem skuteczno ci  realizacji zada  w przedmiotowym programie  b dzie
opracowanie rocznego raportu na temat wyst powania zjawiska przemocy w rodzinie oraz
podejmowanych dzia  w tym zakresie. Raport ten b dzie równie   narz dziem do ewaluacji
Systemu.


