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zdnia k U>VL£$>U'Q. %0\U /• 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siennica na lata 2014-2019 

Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w 

rodzinie (Dz. U. z 2005, Nr 180, poz. 1493, ze zm.), w zwiazku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz.594 ze zm.), Rada Gminy 

w Siennicy uchwala, co nastepuje: 

Uchwala sie „Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Siennica na lata 2014 - 2019" w brzmieniu stanowiacym 

zalacznik do niniejszej uchwaly. 

§ 1 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sie Wqjtowi Gminy Siennica. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 
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I. WSTE_P 

Nie istnieje kraj ani spotecznosc. ktora nie bylaby dotknieta problemem przemocy. Zjawisko to 

obecne jest w domach, szkotach, pracy a takze w instytucjach, czy mediach. Stanowi uniwersalny 

problem, ktory zagraza zyciu. zdrowiu i poczuciu komfortu psychicznego. 

Gminny program przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, tworzy 

sie w celu efektywnego przeciwdzialania temu zjawisku oraz zmniejszania jego negatywnych 

nastepstw zarowno na ptaszczyznie rodzinnej, jak i spotecznej. 

Program zawiera podstawy prawne dzialania, zatozenia, cele strategiczne i szczegotowe, opis 

dziatari i wskazniki osiajgniecia celu Wymienia podmioty. zajmujace sie jego realizacje a takze 

instytucje i organizacje wspotpracujace. Program przedstawia tez analize problemdw spolecznych 

na terenie gminy Siennica z uwypukleniem zjawiska przemocy w rodzinie. Analiza opiera sie na 

danych statystycznych dotyczapych lat 2011-2013. 

Gminny program przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

na lata 2014-2019. wyznacza rowniez glowne kierunki dzialania Zespotu interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdzialania przemocy w rodzinie. Zespol Interdyscyplinarny w Siennicy, w skladzie obecnym 

siedemnastoosobowym, zostal powolany ZarzaxJzeniem Nr OK.0050.11.2014 Wojta Gminy 

Siennica z dnia 24 lutego 2014r., w sprawie powolania Zespotu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Siennica. 



II. CHARAKTERYSTYKA PRZEMOCY. 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, definiuje przemoc jako 

jednorazowe lub powtarzajace sie umyslne dziatanie lub zaniechanie naruszajace prawa lub dobra 

osobiste czlonkow rodziny, a takze innych osob wspolnie zamieszkujacych lub gospodarujacych, w 

szczegolnosci narazajace te osoby na niebezpieczehstwo utraty zycia, zdrowia, naruszajace ich 

godnosc, nietykalnosc cielesng, wolnosc, w tym seksualna., powoduja.ce szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a takze wywoluja.ce cierpienia i krzywdy moraine u osob dotknietych 

przemoca.. 

Cechy przemocy w rodzinie to : 

• Intencjonalnosc, co oznacza iz jest celowym, zamierzonym dziataniem czlowieka lub 

zaniechaniem dzialania i ma na celu kontrole nad ofiara i jej caikowite podporzadkowanie. 

naruszanie praw i dobr osobistych czlonka rodziny; 

• Wykorzystywanie przewagi, sity, naruszanie podstawowych praw cztowieka: prawa 

do nietykalnosci fizycznej, godnosci, szacunku. Przewaga ta moze odnosic sie do dominacji 

fizycznej lub innej np, psychologicznej, ekonomicznej; 

• Sprawianie cierpienia i bolu - sprawca naraza zdrowie i Zycie ofiary na szkody, 

ostabiajac jej zdolnosc do samoobrony, naraza na nieustanne zagrozenie zdrowia i 

bezpieczehstwa a tym samym na zycie w ciajglym leku i destabilizacji. To z kolei powoduje 

oslabienie mechanizmow obronnych, co w znacznym stopniu utrudnia mozliwosc wyjscia z 

niszcza^cej sytuacji. 

Rodzaje przemocy: 

• Przemoc fizyczna - polega na uzywaniu sily fizycznej w celu wymuszenia okreslonego 

postepowania (lub ukarania za ztamanie regut ustalonych przez sprawce), wywolania 

leku, odprowadzenia wlasnych trudnych emocji (gniew, frustracja, niezadowolenie). Jej 

celem jest zadanie ofierze bolu fizycznego, uszkodzenie jej ciata, pogorszenie jej zdrowia 

lub pozbawienie ja. zycia; 

• Przemoc psychiczna - to bardzo szerokie spektrum dzialah i zachowah uruchamianych 

przez sprawce celowo, nakierowanych na zmiane przekonah, nastawienia czy 

swiatopogladu, a takze zmiane potrzeb. ocen. uczuc, postaw ofiary tak, by osoba 

manipulowana dzialata zgodnie z oczekiwaniami sprawcy, pod jego pelna, kontrola. Tego 

typu przemoc koncentruje sie na uzyskaniu psychologicznej dominacji nad ofiarq. Jej 

celem jest umniejszanie poczucia wlasnej wartosci ofiary, wzbudzanie w niej strachu; 

• Przemoc seksualna - polega na wymuszaniu niechcianych i nieakceptowanych przez 

ofiare zachowah w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy; 

• Przemoc ekonomiczna - to ogot dzialah zmierzajacych do calkowitego finansowego 

uzaleznienia ofiary od sprawcy 

• Zaniedbanie - rozumiane jako ciajgte niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i 

emocjonalnych. 
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Przemoc jest przestepstwem. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r - Kodeks karny przewiduje, ze jezeli 

przemoc ma charakter ciajgty. zostanie zakwalifikowana jako przestepstwo znecania sie nad rodziny. 

Zgodnie z art.207 przywotanej ustawy: 

..§1. Kto zneca sie fizycznie lub psychicznie nad osoba, najblizsza^ lub inna osoba pozostajaca. w stalym 

lub przemijajacym stosunku zaleznosci od sprawcy albo nad maloletnim lub osoba nieporadna ze 

wzgledu na stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5 . 

§2. Jezeli czyn okreslony w §1 potqczony jest ze stosowaniem szczegolnego okruciehstwa, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10 . 

§3. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w §1 lub §2 jest targniecie sie pokrzywdzonego na wlasne 

zycie, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12 ". 

Stosowanie przemocy w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeh 

date ofiary. ale takze do zaburzeri emocjonalnych oraz zaburzeri w sposobie postrzegania samej 

siebie. postrzegania sprawcy i innych osob. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie. wymaga 

niezwlocznego podjecia dziateh zawartych w niniejszym programie. Nalezy jednoczesnie pamietac, ze 

punktem wyjscia do pracy z osobami doznajacymi przemocy jest przyjecie nastepujacego zalozenia: 

nic nie usprawiedl iwia przemocy i nie znosi odpowiedzia lnosci za niq ze sprawcy, bez wzgledu 

na okol icznosci i na to, co zrobita osoba doznajapa przemocy. 

Wszelkie dzialania podejmowane na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, majac na wzgledzie 

zmaksymalizowanie ich skutecznosci, powinny opierac sie na zasadzie interdyscyplinarnosci Taka 

formula pozwala na objecie osob dotknietych przemocy, spojna^, roznorodna. i bardzo 

zindywidualizowana. pomoca W zwiazku z tym, wiodacq role w przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie 

w ramach niniejszego programu. przypisano Gminnemu Zespolowi Interdyscyplinarnemu w Siennicy. 
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III.ZADANIA POSZCZEGOLNYCH SLUZB W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE 

Gmina 

Do zadaii gminy nalezy w szczegolnosci tworzenie gminnego systemu przeciwdzialania przemocy 

w rodzinie, w tym: 

• opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie i ochrony 

ofiar, 

• prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 

w szczegolnosci poprzez dzialania edukacyjne sluzace wzmocnieniu opiekuhczych 

i wychowawczych kompetencji rodzicow w rodzinach zagrozonych przemocy w rodzinie, 

• zapewnienie osobom dotknietym przemoca. w rodzinie miejsc w osrodkach wsparcia, 

• tworzenie zespotow interdyscyplinarnych 

Pomoc spoteczna 

Celem dzialari pomocy spotecznej jest umozliwienie osobom i rodzinom przezwyciezenia trudnych 

sytuacji zyciowych ktorych same nie sa, w stanie pokonac, a takze zapobieganie powstawaniu tych 

sytuacji Pomoc spoleczna jest udzielana miedzy innymi w przypadku przemocy w rodzinie. 

Bezposrednia, pomoca. rodzinom i osobom potrzebujacym zajmuja. sie pracownicy socjalni zgodnie z 

ustalony rejonizacja.. 

W ramach swoich kompetencji i zadaii pracownik socjalny: 

diagnozuje sytuacje i potrzeby osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie. ze jest dotknieta 

przemocy w rodzinie, 

udziela kompleksowych informacji o mozliwosciach uzyskania pomocy. w szczegolnosci 

psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i 

podmiotach swiadczacych specjalistyczna, pomoc na rzecz osob dotknietych przemocy w 

rodzinie, formach pomocy dzieciom doznajaoym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i 

podmiotach swiadczqcych te pomoc, mozliwosciach podjecia dalszych dzialah maja^cych na 

celu poprawe sytuacji osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotknieta przemocy w 

rodzinie, 

organizuje niezwlocznie dostep do pomocy medycznej. jezeli wymaga tego stan zdrowia 

osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotknieta przemocy w rodzinie, 

zapewnia osobie. co do ktorej istnieje podejrzenie. ze jest dotknieta przemoca. w rodzinie, w 

zaleznosci od potrzeb, schronienie w catodobowej placowce swiadczapej pomoc, w tym w 

szczegolnosci w specjalistycznym osrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 
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moze prowadzic rozmowy z osobami, wobec ktorych istnieje podejrzenie, ze stosuja. przemoc 

w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby 

0 mozliwosciach podjecia leczenia lub terapii i udziale w programach korekcyjno -

edukacyjnych dla osob stosujacych przemoc w rodzinie, 

wszczyna procedure ..Niebieskiej Karty" zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 

13 09 2011 r w sprawie procedury „Niebieskiej Karty" oraz wzorow formularzy „Niebieska 

Karta" 

Pracownicy socjalni. przedstawiciele pomocy spotecznej sa, czlonkami zespotu interdyscyplinarnego 

lub grup roboczych wspolpracujacych z zespolem interdyscyplinarnym. W razie bezposredniego 

zagrozenia zycia lub zdrowia dziecka w zwiazku z przemocy w rodzinie pracownik socjalny 

wykonujacy obowiazki stuzbowe wspolnie z funkcjonariuszem Policji, a takze lekarzem lub 

ratownikiem medycznym, lub pielegniarka. ma prawo podjac decyzje o odebraniu dziecka z rodziny i 

umieszczeniu go u innej niezamieszkujqcej wspolnie osoby najblizszej, w rodzinie zastepczej lub w 

calodobowej placowce opiekuhczo - wychowawczej. Pracownik socjalny ma obowiazek 

niezwlocznego powiadomienia sadu opiekuhczego o tym fakcie, nie pozniej jednak niz w ciajgu 24 

godzin. 

Stuzba zdrowia 

Glownym zadaniem sluzby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej 

zalicza sie do zakresu sytuacji objetych swiadczeniami zdrowotnymi, poniewaz bardzo czesto temu 

towarzysza, mu powazne uszkodzenia zdrowia somatycznego i zdrowia psychicznego. Pomoc ofiarom 

przemocy domowej powinna oprocz udzielenia pierwszej przemocy obejmowac nastepujqce zadania: 

umiejetnosc przeprowadzenia spokojnej rozmowy umozliwiajapej rozpoznanie form przemocy 

1 czestotliwosci jej wystepowania, 

poinformowanie osoby, co do ktorych istnieje podejrzenie. ze jest dotknieta przemoca 

w rodzinie o istnieja.cych mozliwosciach skorzystania z pomocy, 

wystawienie na prosbe poszkodowanych bezplatnego zaswiadczenia lekarskiego 

o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeh ciata powstatych wskutek uzycia sily psychicznej. 

poinformowanie o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji, 

powiadomienie organow scigania w przypadku podejrzenia popetnienia przestepstwa 

stwierdzonego podczas badania lekarskiego (podejrzenia wykorzystywania seksualnego, 

ciezkie obrazenia ciala) 

Przedstawiciel ochrony zdrowia uczestniczy w spotkaniach zespotu interdyscyplinarnego lub grup 

roboczych wspolpracujacych z zespolem interdyscyplinarnym, jak rowniez zobowia^zany jest do 

wszczecia procedury „Niebieskiej Karty" oraz wzorow formularzy „Niebieska Karta". 

7 



W razie bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia dziecka w zwiazku z przemoca, w rodzinie 

pracownik socjalny wykonujacy obowiazki stuzbowe wspolnie z funkcjonanuszem Policji, a takze 

lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub pielegniarka. ma prawo podjac decyzje o odebraniu dziecka 

z rodziny i umieszczeniu go u innej niezamieszkujacej wspolnie osoby najblizszej, w rodzinie 

zastepczej lub w catodobowej placowce opiekuriczo - wychowawczej. 

Policja 

Do podstawowych zadah Policji nalezy miedzy innymi ochrona zycia i zdrowia ludzi. Dziatania 

chronia,ce ofiary przemocy domowej podejmowane przez funkcjonariusza policji zgodnie 

z obowia,zuja,cym prawem to: 

udzielanie osobie, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotknieta przemoca, 

w rodzinie niezbednej pomocy, w tym udzielenia pierwszej pomocy, 

organizuje niezwtoczny dostep do pomocy medycznej, jezeli wymaga tego stan zdrowia 

osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotknieta przemoca, w rodzinie, 

podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbedne czynnosci zapewniajace ochrone zycia, zdrowia 

i mienia osob, co do ktorych istnieje podejrzenie, ze sa. dotkniete przemoca, w rodzinie, 

wtacznie z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec ktorej istnieje podejrzenie, ze stosuje 

przemoc 

w rodzinie, srodkow przymusu bezposredniego i zatrzymania, 

przeprowadza z osoba,, wobec ktorej istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc 

w rodzinie. rozmowe, w szczegolnosci o odpowiedzialnosci karnej za znecanie sie fizyczne 

lub psychiczne nad osoba, najblizsza, lub inna, osoba. pozostajaca, w statym lub przemijajacym 

stosunku zaleznosci od osoby, wobec ktorej istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc 

w rodzinie, albo nad maloletnim lub osoba, nieporadna, ze wzgledu na jej stan psychiczny lub 

fizyczny, oraz wzywa osobe, wobec ktorej istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc w rodzinie. 

do zachowania zgodnego z prawem i zasadami wspolzycia spolecznego. 

przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpia,cych zwtoki, czynnosci 

procesowe w niezbednym zakresie, w granicach koniecznych dla zabezpieczenia sladow 

i dowodow przestepstwa, 

podejmuje dzialania majace na celu zapobieganie zagrozeniom mogqcym wystepowac 

w rodzinie, w szczegolnosci sklada systematyczne wizyty sprawdzaja,ce stan bezpieczehstwa 

osoby. co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotknieta przemoca, w rodzinie, w zaleznosci 

od potrzeb okreslonych przez zespol interdyscyplinarny lub grupe robocza,, 

wszczyna procedure „Niebieskiej Karty" zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow 

z dnia 13.09.201 1 r oraz wzorow formularzy „Niebieska Karta". 

Funkcjonariusz policji uczestniczy w spotkaniach zespotu interdyscyplinarnego lub grup roboczych 

wspolpracujacych z zespolem interdyscyplinarnym 
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W razie bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia dziecka w zwiazku z przemoca, w rodzinie 

pracownik socjalny wykonujacy obowiazki stuzbowe wspolnie z funkcjonariuszem Policji, a takze 

lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub pielegniarka, ma prawo podjac decyzje o odebraniu dziecka 

z rodziny i umieszczeniu go u innej niezamieszkuja,cej wspolnie osoby najblizszej, w rodzinie 

zastepczej lub w calodobowej placowce opiekuiiczo - wychowawczej. 

Oswiata 

Ustawa o systemie oswiaty zobowiazuje szkoly do wspomagania wychowawczej roli rodziny oraz 

zapewnienia opieki uczniom pozostaja,cym w trudnej sytuacji zyciowej. Rola szkoly w systemie 

ochrony dziecka jest znaczaca. Nauczyciele maja. mozliwosc regularnego obserwowania 

funkcjonowania dziecka oraz zmian w jego zachowaniu. Pedagog i psycholog szkolny ma mozliwosc 

zdiagnozowania sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka. 

W przypadku uzyskania informacji, ze uczeh, ktory nie ukohczyt 18 roku zycia jest ofiara. przemocy lub 

przestepstwa powinien podjae nastepuja,ce kroki: 

przeprowadza rozmowe z osoba, doznajaca. przemocy, w warunkach gwarantujacych jej 

bezpieczehstwo, swobode wypowiedzi i poszanowania godnosci, 

diagnozuje sytuacje i potrzeby osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotknieta 

przemoca, w rodzinie, 

udziela kompleksowych informacji o mozliwosciach udzielenia pomocy, w szczegolnosci 

psychologicznej. prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach 

i podmiotach swiadcza,cych specjalistyczna, pomoc na rzecz osob dotknietych przemoca, 

w rodzinie, mozliwosciach podjecia dalszych dzialah maja,cych na celu poprawe sytuacji 

osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, zejest dotknieta przemoca. w rodzinie, 

organizuje niezwtoczny dostep do pomocy medycznej, jezeli wymaga tego stan zdrowia 

osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotknieta przemoca, w rodzinie, 

udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie 

najblizszej o mozliwosciach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, 

i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom swiadczonych 

przez mstytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osob dotknietych 

przemoca. w rodzinie, 

wszczyna procedure „Niebieskiej Karty" zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow 

z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty" oraz wzorow formularzy 

„Niebieska Karta" 
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Gminna Komisja Rozwia;zywania Problemow Alkoholowych 

W sytuacji gdy aktom przemocy towarzyszy spozywanie alkoholu GKRPA podejmuje nastepujace 

dzialania: 

diagnozuje sytuacje i potrzeby osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, ze jest dotknieta 

przemoca, w rodzinie, 

udziela kompleksowych informacji o mozliwosciach uzyskania pomocy, 

w szczegolnosci psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, 

w tym o instytucjach i podmiotach swiadczacych te pomoc, mozliwosciach podjecia dalszych 

dzialah maja,cych na celu poprawe sytuacji osoby. co do ktorej istnieje podejrzenie. ze jest 

dotknieta przemoca, w rodzinie. 

organizuje niezwlocznie dostep do pomocy medycznej, jezeli wymaga tego stan zdrowia 

osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, zejest dotknieta przemoca,w rodzinie, 

moze prowadzic rozmowy z osobami, wobec ktorych istnieje podejrzenie, ze stosuja, przemoc 

w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby 

o mozliwosciach podjecia leczenia lub terapii i udziale w programach oddzialywah korekcyjno 

- edukacyjnych dla osob stosujacych przemoc w rodzinie. 

wszczyna procedure „Niebieskiej Karty' zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow 

z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty" oraz wzorow formularzy 

„Niebieska Karta' 

Przedstawiciele GKRPA sa, czlonkami zespotu interdyscyplinarnego lub grup roboczych 

wspolpracujacych z zespolem interdyscyplinarnym. 

Zespot interdyscyplinarny i grupy robocze 

Gmina podejmuje dzialania na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie, w szczegolnosci 

w ramach pracy zespotu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Zadaniem zespotu jest integrowanie 

i koordynowanie dzialah jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej, gminnej komisji 

rozwiazywania problemow alkoholowych, Policji, oswiaty, ochrony zdrowia. organizacji 

pozarzadowych oraz specjalistow w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie w szczegolnosci 

poprzez: 

/ diagnozowanie problemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie, 

^ podejmowame dzialah w srodowisku zagrozonym przemoca. w rodzinie majacych na celu 

przeciwdzialanie temu zjawisku, 

s inicjowanie mterwencji w srodowiskach dotknietych przemoca, w rodzinie, 

^ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozliwosciach udzielenia pomocy 

w srodowisku lokalnym. 

^ inicjowanie dzialah w stosunku do osob stosuja,cych przemoc. 
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Do zadah grupy roboczej nalezy, w szczegolnosci: 

</ opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystajoienia przemocy 

w rodzinie. 

/ monitorowanie sytuacji rodzin, w ktorych dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrozonych 

wystapieniem przemocy, 

^ dokumentowanie dziatah podejmowanych wobec rodzin, w ktorych dochodzi do przemocy 

oraz efektow tych dziatah. 
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IV. ANALIZA PROBLEMOW SPOLECZNYCH Z UWZGLEDNIENIEM 

ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY SIENNICA. 
W celu wtasciwego zaplanowania podejmowanych dzialah, niezbedne jest dokonanie analizy 

problemow spotecznych w gminie, z uwzglednieniem problemu przemocy w rodzinie. 

Statystyka ludnosci gminy Siennica (wedtug danych z ewidencji ludnosci) ksztattuje sie 

nastepujaco: 

Tabela 1. Liczba mieszkaricow gminy Siennica ogolem w latach 2011-2013. 

stan nadzier i 31.12.2011r. stan na dzieri 31.12 2012r. stan na dzieri 31.12.2013r. 

7286 7286 7294 

Z przedstawionych danych wynika, ze liczba mieszkancow gminy, na przestrzeni ostatnich lat, 

nieznacznie, ale sukcesywnie wzrasta. 

Tabela 2. Struktura demograficzna mieszkancow gminy Siennica w latach 2011 -2013. 

przedziat 

wiekowy 

stan na dzieri 

31.12 2011 r. 

stan na dzieri 

31.12.2012r. 

stan na dzieri 

31.12.2013r. 

0-17 lat 

ogolem, w tym: 1501 1488 1497 

0-17 lat K 723 718 729 0-17 lat 

M 778 770 768 

18-65 lat 

ogolem, w tym: 4872 4897 4907 

18-65 lat K 2374 2386 2387 18-65 lat 

M 2498 2511 2520 

powyzej 65 

lat 

ogolem. w tym: 913 901 890 

powyzej 65 

lat 

K 553 545 539 powyzej 65 

lat M 360 356 351 

Z analizy danych wynika, ze dominujaca,grupa_wiekowa i, sa, mieszkahcy w wieku produkcyjnym tj. 

miedzy 18 a 65 rokiem zycia. w tym najwieksza. grupe stanowia_ mezczyzni. Na dzieh 31 grudnia 

201 Sr., mieszkahcy ci stanowili ponad 67% ogolu osob zameldowanych na terenie gminy 

Siennica. Jak wynika z analizy danych jest to tendencja wzrastajaca - liczba osob w wieku 

produkcyjnym systematycznie rosnie. przy , jednoczesnym spadku liczby osob w wieku 

poprodukcyjnym. Wsrod osob mtodych (0-17 lat) nie ma wyraznej tendencji wzrostowej am 

spadkowej. 
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Jednym z najbardziej palacych problemow spotecznych. nie tylko na terenie gminy Siennica. jest 

problem bezrobocia. Strukture bezrobocia. na przestrzeni ostatnich lat. przedstawia ponizsza 

tabela (dane uzyskane z Powiatowego Urzedu Pracy w Mihsku Mazowieckim). 

Tabela 3 Skala bezrobocia na terenie gminy Siennica w latach 2011-2014. 

Liczba osob 

zarejestrowanych jako 

bezrobotne 

stan na dzieri 

31 12 2011 r. 

stan na dzieri 

31.12 2012r 

stan na dzieri 

31 12 2013r 

stan na dzieri 

30 06.2014r 

ogolem 218 255 268 240 

w tym kobiet 98 100 104 106 

Analiza danych pokazuje, ze problem bezrobocia rosnie i z kazdym kolejnym rokiem wzrasta 

liczba osob pozostajacych bez pracy 

Tabela 4 Liczba osob bezrobotnych z prawem do zasitku z terenu gminy Siennica 

w latach 2011-2014 

Liczba osob 

bezrobotnych z 

prawem do zasitku 

stan na dzieri 

31.12.2011 r. 

stan na dzieri 

31 12 2012r. 

stan na dzieri 

31.12.2013r. 

stan na dzieri 

30.06.2014r 

ogolem 38 31 50 35 

w tym kobiet 22 12 • 17 20 

Z problemem bezrobocia, nieodzownie wiaze sie kwestia ubozenia spoteczehstwa, co przektada 

sie na liczbe rodzin, korzystajapych ze wsparcia z pomocy spotecznej. Kwestie te obrazuje ponizsza 

tabela. 

Tabela 5. Liczba rodzin korzystajacych ze wsparcia GOPS w Siennicy. na podstawie ustawy o 

pomocy spotecznej, w latach 2011-2014. 

Liczba rodzin 

korzystajacych ze 

wsparcia gops 

stan na dzieri 

31 12.2011 r. 

stan na dzieri 

31.12.2012r 

stan na dzieri 

31 12 2013r. 

stan na dzieri 

30 06.2014r, 

rodziny 169 178 181 127 

osoby w rodzinach 506 528 513 385 

Analiza powyzszej tabeli. pozwala stwierdzic. ze liczba rodzin potrzebujacych i uzyskujacych 

wsparcie, z kazdym rokiem rosnie Na przestrzeni ostatnich lat z roznych form wsparcia z pomocy 

spotecznej, skorzystato ok.7% mieszkancow gminy Siennica 
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Z danych Komendy Powiatowej Policji w Mihsku Mazowieckim, wynika, ze z kazdym kolejnym 

rokiem wzrasta tez liczba przeprowadzanych interwencji, w zwiazku z wystepowaniem przemocy w 

rodzinie. Zjawisko to, szczegolowo obrazuje tabela. 

Tabela 6 Interwencje domowe policji na terenie gminy Siennica w latach 2012-2014. 

I stan na dzieri 31 12 2012r stan na dzieri 31 12.2013r. stan na dzieri 30.06 20 l4 r 

Ogolna liczba interwencji 

domowych 

45 93 45 

Liczba post^powari z 

art.207k,k 

3 9 8 

Liczba wszczetych procedur 

. Niebieska Karta 

6 20 11 

Wzrost zjawiska przemocy. potwierdzaja. takze rejestry Gminnego Zespotu Interdyscyplinarnego w 

Siennicy, poniewaz wynika z nich, ze od 2012r liczba „Niebieskich Kart" wszczynajacych procedure 

przeciwdzialania przemocy w rodzinie, caly czas dramatycznie rosnie. Szczegoly przedstawia tabela. 

Tabela 7. Liczba ..Niebieskich Kart" w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Siennicy 

w latach 2012-2014 

stan na dzieri 31 12.2012r. stan na dzieri 31.12 2013r. stan na dzieri 30 06 2014r 

Liczba „Niebieskich Kart" 7 19 10 

Zdecydowana wiekszosc procedur, wszczynana byla na wniosek policji. Tylko w dwoch 

przypadkach procedura ..Niebieskiej Karty" zostala wszczeta na wniosek szkoly, do ktorej uczeszcza 

dziecko. doznajace przemocy w rodzinie. Z analizy tresci Niebieskich Kart, wynika, ze prawie we 

wszystkich zgloszonych przypadkach. przemoc stosowana byla przez osoby uzaleznione lub 

naduzywajace alkoholu. Z powyzszego zestawienia widac, ze skala przemocy w rodzinie 

systematycznie wzrasta. Coraz wieksza swiadomosc i wiedza na temat przemocy domowej, 

powoduje, ze coraz wiecej osob decyduje sie na zgloszenie problemu odpowiednim sluzbom oraz 

szuka pomocy w instytucjach zajmujacych sie przeciwdziataniem temu zjawisku. W ostatnim czasie 

zauwazalny jest rowniez fakt, ze przemoc wdziera sie do tzw. „dobrych rodzin" o wysokim statusie 

materialnym i spotecznym. 

Tymczasem problem alkoholowy. znajduje odzwierciedlenie w danych Gminnej Komisji 

Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych w Siennicy. Z danych komisji, wynika, ze co roku, zarowno 

ze strony instytucji (policja, kuratorzy, pracownicy socjalni) , jak i od osob prywatnych, wplywaja, 

wnioski w sprawie przeprowadzenia rozmow i skierowania na leczenie odwykowe kolejnych 

mieszkancow gminy. Statystyke przedstawia tabela. 
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Tabela 8. Liczba wnioskow o skierowanie na leczenie odwykowe w latach 2011- 2013, ktore wptynety 

do Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Siennicy. 

stan na dzieri 3112.2011 r. stan na dzieri 31.12.2012r, stan na dzien 31 12.2013r. 

Liczba wnioskow ogotem w 

tym: 

9 6 18 

Z Komendy Powiatowej 

Policji w Mirisku Maz. 

5 0 0 

Z Sa^du Rejonowego w 

Mirisku Maz 

2 4 0 

Z Gminnego Osrodka 

Pomocy Spotecznej w 

Siennicy 
0 1 13 

Od osdb prywatnych 2 1 5 

Na podstawie ztozonych wnioskow, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w 

Siennicy, wystosowata wezwania do stawiennictwa przed komisja,, osobom naduzywajacym alkoholu. 

Nie wszyscy odpowiedzieli na wezwanie i odbyli rozmowe z cztonkami komisji. Zdarzato sie rowniez. 

ze osoby wzywane byty kilkakrotnie Szczegolowo kwestie te obrazuje tabela. 

Tabela 9 Stawiennictwo osob naduzywajacych alkoholu, przed Gminna, Komisja, Rozwiazywania 

Problemow Alkoholowych w Siennicy, w latach 2011-2013. 

stan na dzien 3112.2011 r. stan na dzieri 31.12.2012r. stan na dzieri 31 12 2013r. 

Osoby, ktore odpowiedziaty 

na wezwanie komisji 

4 3 15 

Osoby. ktore nie 

odpowiedziaty na wezwanie 

komisji 

4 6 5 

Rokrocznie, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Siennicy, zawiera umowe z 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mihsku Mazowieckim, w sprawie wspolnego wykonywania 

zadah Strony zobowiazuja, sie do wspotdziatania podczas realizacji zadah, wynikajacych z Ustawy o 

wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, Ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii 

oraz Ustawy o pomocy spotecznej. Zakres tych zadah jest nastepuja,cy: 

1 Udzielanie informacji i konsultacji w zakresie: 

• Edukacji na temat uzaleznieh i negatywnych-zjawisk z nim zwiazanych; 

• Mozliwosci uzyskania pomocy w placowkach. instytucjach, stowarzyszeniach, ruchach 

samopomocowych. adekwatnie do zgloszonego problemu, 

• Wstepne motywowanie do podjecia dziatah, zmierzajapych do rozwiazania zgloszonego 

problemu; 

15 



• Udzielania porad dotyczacych pomocy psychologicznej i prawnej przez specjalistow 

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

2 Prowadzenie szkoleh z zakresu profilaktyki uzaleznieh. 

3. Prowadzenie zajec warsztatowych dla funkcjonariuszy Policji, pracownikow Osrodkow Pomocy 

Spotecznej i rodzicow na temat przemocy oraz umiejetnosci wychowawczych. 

4. Prowadzenie zajec grupowych dla dzieci i mtodziezy na temat umiejetnosci spotecznych, 

W praktyce, zainteresowani mieszkahcy gminy Siennica korzystajq z ustug Punktu Konsultacyjno-

Informacyjnego ds. Uzaleznieh, gdzie udzielane sa, specjalistyczne porady prawne, psychologiczne, 

terapeutyczne i edukacyjne. 

Tabela 10. Liczba mieszkancow gminy Siennica, ktore skorzystaty z porad PCPR w Mihsku 

Mazowieckim w latach 2011-2013 

stan na dzieri 31 12.2011 r. stan na dzieri 31 12 2012r. stan na dzieri 31.12.2013r. 

Liczba porad dla 

mieszkaricow gminy 

Siennica 
33 74 51 

Liczba porad anonimowych. 

bez mozliwosci okreslenia 

miejsca zamieszkania 
26 61 30 

Od 2011 do chwili obecnej, mieszkahcy z terenu gminy Siennica nie korzystali ze wsparcia Osrodka 

Interwencji Kryzysowej w Mihsku Mazowieckim. 
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V. ZALOZENIA PROGRAMU 
Realizacja celow programu zaklada. 

1) uwrazliwieme spotecznosci lokalnej na problem przemocy w rodzinie, 

2) promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy, 

3) edukacje dzieci. mtodziezy i dorostych w zakresie przemocy w rodzinie, 

4) dzialania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdzialania przemocy, 

5) wzrost liczby osob profesjonalnie pomagajacych ofiarom przemocy w rodzinie, 

6) usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotknietym przemoca.. 

1.PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU. 
Program realizowany bedzie w oparciu o nastepujace przepisy prawa: 

1. Ustawe z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie w (Dz.U 2005 Nr 180 

poz.1493 z pozn zm ): 

2. Ustawe z dnia 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi 

iDz.U. 2012 poz. 1356 z pozn. zm.); 

3. Ustawe z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej (Dz.U. 2009 Nr 175 poz.1362 z pozn. zm.); 

4 Ustawe z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz U. z 1997 Nr 88,poz.553 z pozn zm.); 

5 Ustawe z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuriczy (Dz. U. z 2012 r., poz 788 z pozn 

zm) ; 

6 Ustawe z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeh (Dz. U. z 2010 r. Nr46, poz. 275, z pozn. zm. ). 

7.Ustawe z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postepowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z pozn. 

zm) , 

8 Ustawe z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pozn. zm) , 

9.Ustawe z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z 

pozn. zm ), 

Jednoczesnie niniejszy program jest spojny z nastepujacymi dokumentami: 

1. Krajowym Programem Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjetym 

Uchwala, Rady Ministrow Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (MP. z 9 czerwca 2014r., poz.445); 

2. Powiatowa Strategic Rozwiazywania Problemow Spotecznych na lata 2006 - 2016 dla Powiatu 

Mihskiego; 

3. Gminnym Programem Wspierania Rodziny w Gminie Siennica na lata 2013-2015 

4 Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2014r. 

2.ZASOBY GMINY SIENNICA W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU 

1. Zasoby ludzkie - specjalisci z roznych dziedzin. 

2. Zasoby instytucjonalne - instytucje i organizacje zajmujace sie problemem przemocy 

w rodzinie oraz instytucje i organizacje pelniace funkcje wspierajaea.: 
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• Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Siennicy; 

• Komenda Powiatowa Policji w Mirisku Mazowieckim (dzielnicowy ) ; 

• Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Siennicy; 

• Sad Rejonowy w Mihsku Mazowieckim; 

• placowki oswiatowo-wychowawcze, 

• Dom Dziecka im.Matki Weroniki w Siennicy; 

• Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Siennicy; 

• Niepubliczny Zespol Opieki Zdrowotnej „ Kasmin „ w Drozdzowce; 

• organizacje pozarzqdowe; 

• parafie 

3 . CZYNNIKI GWARANTUJACE WLASCIWA^ REALIZACJE; PROGRAMU 

• poparcie dzialah i wspotpraca z samorzadem gminnym; 

• dobra znajomosc srodowiska przez pracownikow socjalnych; 

• dobra wspotpraca sluzb i instytucji na terenie gminy oraz poza niaj 

• otwartosc i chec wspotpracy specjalistow; 

• silne wiezi rodzinne; 

• chec zmiany i wyjscia z kryzysu. 

4. ZAGROZENIA W REALIZACJI ZADAN: 

• stereotypy panujace w srodowisku na temat przemocy w rodzinie, 

• bezradnosc w sprawach opiekuhczo-wychowawczych, 

• brak wspotpracy rodziny w zakresie przezwyciezania kryzysow, 

• problem uzaleznienia od alkoholu w rodzinach, 

• ubdstwo, 

• brak infrastruktury socjalnej w gminie, 

• brak wspotpracy interdyscyplinarnej. 

6. C E L E PROGRAMU, ZADANIA DO REALIZACJI, REALIZATORZY. 
Glownym celem Programu jest. 

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Siennica, 

2) zwiekszenie skutecznosci dzialah interwencyjnych wobec osob stosujacych przemoc 

w rodzinie, 

3) zwiekszenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Cele ogolne beda. realizowane przez: 

1) budowanie lokalnego systemu przeciwdzialania przemocy. 

2) diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Siennica, 

3) podnoszenie kompetencji sluzb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie, 

4) udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 
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5) oddzialywanie na sprawcow przemocy w rodzinie. 

CEL. 1 

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Siennica 

Dziatania: 

1 Aktualizowanie sktadu Gminnego Zespotu Interdyscyplinarnego. zgodnie z biezaca, sytuacja. 

i potrzebami. 

Podmioty realizujace dzialanie: 

• Wojt Gminy Siennica 

2 Wspotpraca w ramach zespolu interdyscyplinarnego: 

• pracownicy socjalni, 

• przedstawiciele oswiaty, 

• przedstawiciele policji, 

• kuratorzy sadowi, 

• przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, 

• przedstawiciele ochrony zdrowia, 

• przedstawiciele organizacji pozarzadowych, 

• mm w zaleznosci od zasobow, 

3. Diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy w rodzinie, 

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz mozliwosciach udzielania pomocy 

w srodowisku lokalnym, 

• monitorowanie sytuacji rodzin dotknietych przemoca., 

• dokumentowanie dziatah podejmowanych wobec rodzin, w ktorych dochodzi do przemocy, 

oraz efektow tych dzialah, 

• podejmowanie dzialah prewencyjnych w srodowiskach zagrozonych przemoca,, 

• inicjowanie interwencji w srodowiskach dotknietych przemoca,, 

• udzial w dzialaniach edukacyjno-informacyjnych. 

Podmioty realizujace dzialanie: 

• wszyscy realizatorzy programu 

Cel 2 

Podnoszenie poziomu wiedzy i wrazl iwosci spotecznej mieszkaricow gminy na temat 

zjawiska przemocy, jego przejawow i fo rm. 

Dzialania: 

• propagowanie skutecznych sposobow powstrzymywania przemocy, 
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• obalanie mitow na temat przemocy, 

• szkolenia na temat przemocy, 

• prowadzenie kampanii zwtaszcza wsrod dzieci i mtodziezy w zakresie ograniczenia ogladania 

przemocy w telewizji, grach komputerowych, 

• wspieranie roznorodnych form spedzania wolnego czasu, prom uj ace zachowania wolne od 

agresji, 

• dystrybucja ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutkow, 

• organizowanie konkursow. np. plastycznych, wsrod dzieci i mtodziezy w zakresie 

zapobiegania przemocy. 

Podmioty realizujace dziatanie: 

• placowki oswiatowo-wychowawcze, 

• Swietlica Srodowiskowa w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy, 

• Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej, 

• Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, 

• Gminny Zespol Interdyscyplinarny. 

• inne, w zaleznosci od zasobow gminy. 

Wskazniki osia.gniecia celu: 

• liczba kampanii spolecznych przeprowadzonych w gminie; 

• liczba materiatow edukacyjnych rozpowszechnionych wsrod mieszkancow gminy; w tym 

publikowanych w mediach; 

• liczba szkot prowadzqcych programy profilaktyczne; 

• liczba przeprowadzonych konkursow i ich uczestnikow; 

• liczba dzieci i mtodziezy objetych edukacja,, zajeciami profilaktycznymi i alternatywnymi 

formami spedzania czasu wolnego. 

CEL. 3 

Zwiekszenie skutecznosci dzialah interwencyjnych i korekcyjnych wobec osob stosujqcych 

przemoc w rodzinie 

Dzialania: 

1. Izolowanie sprawcow od ofiar. 

Podmioty realizujace dzialanie: 

• Komenda Powiatowa Policji w Mihsku Mazowieckim 

2 Udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programow korekcyjno-edukacyjnych 

3. Przeprowadzanie rozmow z osobami naduzywajapymi alkoholu, stosujacymi przemoc. 

4 Kierowame wnioskow do Sqdu Rejonowego w Mihsku Mazowieckim o obowiazek podjecia 

leczenia odwykowego w zwiazku z naduzywaniem alkoholu 

Podmioty realizujace dzialania: 

• Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Siennicy 
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• Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Siennicy. 

Wskazniki osia^gniecia celu: 

• liczba podjetych dziatah w stosunku do osob stosujacych przemoc w rodzinie; 

• liczba osob korzystajacych z pomocy specjalistow; 

• liczba sprawcow bioracych udzial w zajeciach korekcyjno - edukacyjnych. 

Cel 4 

Podwyzszenie kompetencj i zawodowych pracownikow stuzb i instytucj i zajmujapych s 

przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie. 

Dzialania: 

1 Objecie specjahstycznymi szkoleniami przedstawicieli realizujacych Program. 

2 Szkolenia grup zawodowych z zakresu procedury ..Niebieskich Kart". 

3.Zakup materiatow edukacyjnych dot. przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie, w tym: czasopism, ksiazek, filmow, broszur dla osob pracujapych w obszarze 

przemocy 

Podmioty realizujace dzialania: 

• Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Siennicy; 

• Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Siennicy; 

• Organizacje pozarzadowe 

Wskazniki osia^gniecia celu: 

• liczba spraw rozpatrzonych przez zespol interdyscyplinarny; 

• liczba wypelnionych „Niebieskich Kart" i liczba rodzin objetych ta. procedure; 

• liczba osob objetych szkoleniami; 

• liczba materiatow edukacyjnych zakupionych dla osob pracujapych w obszarze przemocy w 

rodzinie. 

C E L 5 

Zwiekszenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

Dzialania: 

1 Wczesna identyfikacja przypadkow przemocy w rodzinie oraz krzywdzenia dzieci 

Podmiot realizujacy dzialanie: 

• wszyscy realizatorzy programu 

2. Utworzenie punktu informacyjnego: 
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• udzielanie informacji dotyczacej bezpiecznego schronienia osobom dotknietym przemoca, 

w osrodkach interwencji kryzysowej i w specjalistycznych osrodkach wsparcia, 

• udzielanie informacji na temat pozyskania zaswiadczenia lekarskiego, 

• udzielanie informacji na temat praw osob bedacych ofiarami przemocy, 

• rozpowszechnianie telefonu zaufania „Niebieska Lima", „Pomarariczowa Linia". 

Podmiot realizuja,cy dzialanie: 

• Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Siennicy. 

3 Prowadzenie dzialah interwencyjnych w zakresie przeciwdzialania przemocy: 

• podejmowanie dzialah interwencyjnych w oparciu o procedure ..Niebieskiej Karty", 

• przekazywanie informacji o podejmowanych dzialaniach przewodniczacemu zespotu 

interdyscyplinarnego. 

Podmioty realizujace dzialanie: 

• Komenda Powiatowa Policji w Mihsku Mazowieckim 

• Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Siennicy, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mihsku Mazowieckim 

• Osrodek Interwencji Kryzysowej w Mihsku Mazowieckim, 

• Prokuratura Rejonowa w Mihsku Mazowieckim 

• Sad Rejonowy w Mihsku Mazowieckim 

• Gminny Zespot Interdyscyplinarny, 

• Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, 

• przedstawiciele oswiaty 

• przedstawiciele ochrony zdrowia. 

4Zapewnienie osobom potrzebujacym, dotknietym przemoca, w rodzinie, miejsc w osrodkach 

wsparcia. 

Podmioty realizujace dzialanie: 

• Osrodek Pomocy Spotecznej, 

• Komenda Powiatowa Policji w Mihsku Mazowieckim 

• Gminny Zespol Interdyscyplinarny. 

I 
Wskazniki osia.gniecia celu: 

liczba wykrytych przypadkow przemocy w rodzinie oraz krzywdzenia dzieci; 

liczba osob korzystajacych z pomocy specjalistow (pomoc prawna, psychologiczna. socjalna); 
lic/.ba osob uc/.cstniczacych \v formach wsparcia. 
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6. EWALUACJA 

Monitorowanie realizacji programu odbywac sie bedzie w oparciu o systematyczna. sprawozdawczosc 

podmiotow zaangazowanych w jego realizacje. Sprawozdanie z realizacji programu bedzie 

przedktadane co roku przez Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Siennicy - Radzie Gminy w 

Siennicy. Zebrane dane beda, udostepniane na stronie internetowej Gminnego Osrodka Pomocy 

Spotecznej w Siennicy, w formie sprawozdania z realizacji programu. 

Podstawowymi wskaznikami do ewaluacji programu bedq: 

1. Liczba wypetnionych ..Niebieskich Kart" 

2. Ilosc interwencji 

3 Ilosc udzielonych porad, konsultacji, osob korzystajacych z porad specjalistycznych w punkcie 

konsultacyjnym 

4 Liczba sprawcow przemocy. skierowanych do udziatu w programie korekcyjno-edukacyjnym. 

7 . FINANSOWANIE PROGRAMU 

Zrodtem finansowania zadah Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie beda, 

srodki finansowe pochodzqce z budzetu Gminy Siennica. 
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V. HARMONOGRAM DZIALAN GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SIENNICA 

NA LATA 2014-2019 

Lp. Dzialanie Zadanie Termin 
realizacji 

Zrodto 
finansowania Realizatorzy 

1 

Diagnozowanie 
i monitorowanie 

problemu przemocy 
w rodzinie w celu 
zmniejszenia skali 

zjawiska przemocy w 
gminie 

Zbieranie i aktualizowanie informacji na temat 
rozmiardw i form przemocy 

Na 
biezaco 

GOPS Wszyscy realizatorzy programu 
1 

Diagnozowanie 
i monitorowanie 

problemu przemocy 
w rodzinie w celu 
zmniejszenia skali 

zjawiska przemocy w 
gminie 

Przygotowanie sprawozdari na temat skali 
problemow przemocy 

Corocznie 
GOPS Wszyscy realizatorzy programu 

1 

Diagnozowanie 
i monitorowanie 

problemu przemocy 
w rodzinie w celu 
zmniejszenia skali 

zjawiska przemocy w 
gminie 

Monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie 
oraz udzielanej pomocy 

Na 
biezaco 

GOPS Wszyscy realizatorzy programu 

2. 

Podnoszenie poziomu 
wiedzy 

i wrazliwosci spotecznej 
na problemy zwiazane 
z przemoca. w rodzinie 

Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych 
(lokalna prasa, internet, ulotki, broszury) na temat 
zjawiska przemocy i mozliwosci jej przeciwdzialania 

Corocznie GKRPA 

GKRPA 
GOPS 
Zespol Interdyscyplinarny 
placdwki oswiatowe 
organizacje pozarzadowe 
swietlice dla dzieci i mtodziezy 

2. 

Podnoszenie poziomu 
wiedzy 

i wrazliwosci spotecznej 
na problemy zwiazane 
z przemoca. w rodzinie 

Rozpowszechnianie materiatow informacyjnych 
(ulotek, broszur, plakatOw) o przemocy w rodzinie 
i mozliwosciach uzyskania pomocy 

Corocznie GKRPA GKRPA 
GOPS 
organizacje pozarzadowe 

2. 

Podnoszenie poziomu 
wiedzy 

i wrazliwosci spotecznej 
na problemy zwiazane 
z przemoca. w rodzinie 

Przygotowanie materiatow informacyjnych dla os6b 
doznajacych przemocy oraz osob stosujacych 
przemoc zawierajacych informacje o mozliwej do 
uzyskania pomocy 

Corocznie GKRPA 

GKRPA 
GOPS 
organizacje pozarzadowe 
policja 

3. 

Zwiekszenie 
skutecznosci dziatah 

interwencyjnych i 
korekcyjnych, wobec 

osob stosujacych 
przemoc 

Przeprowadzanie rozmdw z osobami 
naduzywajacymi alkoholu, stosujacymi przemoc. 
Udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat 
prograirtow korekcyjno-edukacyjnych. 

Na 
biezaco 

GKRPA, 
GOPS 

GKRPA, GOPS, zespol 
interdyscyplinarny 
placOwki oswiatowe 
organizacje pozarzadowe 

3. 

Zwiekszenie 
skutecznosci dziatah 

interwencyjnych i 
korekcyjnych, wobec 

osob stosujacych 
przemoc 

Izolowanie sprawcdw od ofiar. Na 
biezaco KPP 

GKRPA 
placOwki oswiatowe 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 
organizacje pozarzadowe 
GOPS 



4. 

Zwiekszenie 
kompetencji 
zawodowych 

pracownikow sluzb i 
instytucji zajmujacych 
sie przeciwdziataniem 
przemocy w rodzinie 

Szkolenia grup zawodowych z obszaru 
przeciwdzialania przemocy w rodzinie dla potrzeb 
wspotpracy w grupach roboczych 

Corocznie 
GKRPA 

Zespol Interdyscyplinarny 
GOPS 
GKRPA 

4. 

Zwiekszenie 
kompetencji 
zawodowych 

pracownikow sluzb i 
instytucji zajmujacych 
sie przeciwdziataniem 
przemocy w rodzinie 

Szkolenie dot. problemu przemocy w rodzinie 
dla cztonkdw grup roboczych 

Corocznie 
GKRPA 
Organizacje pozarzadowe 

Utworzenie Punktu Konsultacyjnego Do k. 
lutego 
2015r. 

GOPS 
GKRPA 

GOPS 

5. 

Zapewnienie 
kompleksowej pomocy 

cztonkom rodzin, 
w ktorych wystepuje 
problem przemocy 

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 

Na 
biezaco 
od 
momentu 
utworzeni 
a 

GOPS 
GKRPA GOPS 

Zapewnienie 
kompleksowej pomocy 

cztonkom rodzin, 
w ktorych wystepuje 
problem przemocy 

Realizacja procedury Niebieskiej Karty 
Na 

biezaco 
GOPS Wszyscy realizatorzy programu 

Realizacja programow pomocy terapeutycznej 
dla os6b doznajacych przemocy w rodzinie 

Na 
biezaco 

GOPS 
Punkt Konsultacyjny 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 
swietlice dla dzieci i mtodziezy 


