Uchwała Nr 0007.XIII.76.2015
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 26 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
Gminy Krzyżanowice na lata 2016 - 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2015r.,
poz. 1515 późn. zm. ) art.6 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(tj. Dz. U z 2015, poz. 1390 z późn. zm.)

Rada Gminy w Krzyżanowicach
uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy
Krzyżanowice na lata 2016-2020, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6, ust. 2 pkt.1,ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (tj. Dz. U z 2015, poz. 1390 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy w szczególności
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Kierując się ww. zapisem ustawy i dobrem ofiar przemocy w rodzinie został opracowany Program
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy , stanowi on załącznik do niniejszej
uchwały.
Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 0007.XIII.76.2015
Rady Gminy w Krzyżanowicach

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
GMINY KRZYZANOWICE NA LATA 2016 -2020

Rada Gminy w Krzyżanowicach działając w oparciu o poniższe dokumenty:
1.
2.
3.
4.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1390z późn.zm.).
Ustawa z dnia 26 październik 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1286 z póź. zm.).
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.).
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr.162/206 Rady Ministrów
z dnia 25 września 2006 r.

wprowadza do realizacji Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, określa zadania własne gminy wynikające
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
1.Do obowiązków gminy należy:
1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Wprowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
4. Prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.
2. Adresaci programu.
Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Krzyżanowice.
3. Podmioty funkcjonujące na terenie Gminy Krzyżanowice świadczące pomoc w przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie:
1.
2.
3.
4.
5.

Ośrodek Pomocy Społecznej.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach.
Posterunek Policji Krzyżanowice.
Szkoły działające na terenie Gminy.

4. Współpraca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.
Sąd Rejonowy w Raciborzu.
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Raciborzu.
Kuratorzy zawodowi.
Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy pracujący w szkołach.
Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice.
Pracownicy Urzędu Gminy Krzyżanowice.
Policja.

5. Założenia do programu.
Cel realizacji programu:
1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy.
3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc.
Cel pośredni programu:
1. Zmiana postaw mieszkańców Gminy Krzyżanowice wobec przemocy w rodzinie.
2. Spadek liczby sprawców przemocy, a także rodzin w których interwencje podejmowane są wielokrotnie.
3. Wzrost, a potem spadek liczby osób zgłaszających się o pomoc do placówek służby zdrowia, pomocy
społecznej, policji.
Strategie i metody działania:
1. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie.
2. Ochrona ofiar przemocy poprzez wsparcie: medyczne, prawne i socjalne.
3. Zamieszczenie na tablicach informacyjnych OPS Krzyżanowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
w zakładce OPS Krzyżanowice, informacji o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy.
4. Edukacja na temat przemocy w rodzinie.
6. Podstawowe zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy:
Zadanie 1
Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Sposób realizacji:
1. Edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie:
- informacje w Ośrodku Pomocy Społecznej o lokalnym systemie wsparcia osób dotkniętych przemocą,
- udział w konferencjach, seminariach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy osób stykających się z problematyką przemocy w rodzinie.
3. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi i placówkami, uczestniczenie w konferencjach,
naradach, seminariach.
4. Współpraca pomiędzy pracownikami służb, instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Zadanie 2
Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Sposób realizacji:
1. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i rodzin z problemem przemocy w rodzinie przez pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej.
2. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w zakresie udzielania specjalistycznej
pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
Zadanie 3
Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Sposób realizacji:
1. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez udzielanie profesjonalnej
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
2. Wdrażanie procedury ”Niebieska Karta”, poprzez:
- organizowanie cyklicznych szkoleń, narad, konferencji nt. procedury „Niebieskiej Karty”, i zjawiska
przemocy w rodzinie,
- przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjno-edukacyjnych nt. infrastruktury placówek
pomocowych (informatory, ulotki, plakaty),
- prowadzenie działalności informacyjnej, procedury „Niebieskiej Karty”.
3. Prowadzenie działań terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie przy współpracy innych organizacji,
instytucji.
4. Udostępnianie materiałów informacyjnych o instytucjach, udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania

przemocy w rodzinie.
5. Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania czasu, w szczególności dla dzieci
i młodzieży poprzez programy profilaktyczne ( szkoła, świetlicy środowiskowe).
7. Realizatorzy
Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice przy współpracy z:
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- szkołami,
- Policją,
- organizacjami pozarządowymi.
8. Finansowanie
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są środki finansowe
z budżetu Gminy Krzyżanowice, pochodzące z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
9. Sprawozdawczość programu.
Sprawozdawczość z realizacji programu będzie dokonywana za rok ubiegły do końca lutego roku następnego.

