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Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 26 maja 2011 r.

PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE I OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE
W MIEŚCIE I GMINIE MŁYNARY
DO ROKU 2020
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WSTĘP

Rodzina jest najwaŜniejszym środowiskiem Ŝycia człowieka,
przygotowującym młodego człowieka do samodzielnego Ŝycia. Kształtuje
osobowości, poglądy, styl Ŝycia. Rodzice, bądź opiekunowie są wzorem, który
w dorosłym Ŝyciu często powielają dzieci.
WaŜną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny odgrywają
wzajemne relacje między rodzicami oparte na uczuciach miłości, zrozumienia,
zaufania. W przypadku dezorganizacji Ŝycia rodziny nie jest ona w stanie
realizować podstawowych zadań. Rodzice, którzy źle funkcjonują w swoich
rolach powodują zaburzenie procesu wychowania. Zachowania niezgodne z
normami prawnymi i moralnymi wpływają destrukcyjnie na funkcjonowanie
rodziny.
Przemoc domowa moŜe być zarówno skutkiem jak i przyczyną
dysfunkcji w rodzinie. Mimo, Ŝe w relacjach międzyludzkich istniała od
zawsze, mówiono o niej niewiele. Pozostawała tajemnicą członków rodziny.
Mówiąc o przemocy naleŜy pamiętać, Ŝe jest ona zjawiskiem, które
występuje powszechnie w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w
codziennym Ŝyciu np. środkach masowego przekazu, relacjach sąsiedzkich,
miejscu pracy, rodzinie.
Przemoc domowa doznana w rodzinie rodzi niezmiernie szkodliwe
konsekwencje, dające o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w
bliŜszej i dalszej perspektywie. Najbardziej niepokojące jest to, Ŝe przemoc
rodzi przemoc, tworząc swoistą pętlę przemocy.
Z danych dotyczących przemocy w Polsce wynika, Ŝe co najmniej 95%
przypadków przemocy wśród partnerów dotyczy męŜczyzn bijących kobiety.
Co trzecie morderstwo zdarza się z powodu konfliktu w rodzinie.
Znęcanie się nad kobietami zdarza się we wszystkich kulturach i klasach
społecznych, na kaŜdym poziomie dochodów i wykształcenia.
Dzieci, które dorastają w domach pełnych przemocy przyjmują ten
sposób kontrolowania drugiego człowieka za normę, a rola agresora kojarzy im
się wyłącznie z pojęciem zwycięzcy.
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I. LOKALNA DIAGNOZA SYTUACJI
Na terenie Gminy Młynary pomocą w zakresie rozwiązania problemów
uzaleŜnień oraz przemocy domowej zajmują się:
- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Komisariat Policji,
- Miejsko- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Obserwowana jest tendencja spadkowa szukających pomocy w związku
z występowaniem przemocy domowej. Jednak zwaŜywszy na fakt iŜ często
przemoc stosowana jest przez osoby uzaleŜnione od alkoholu naleŜy stale
monitorować zagroŜone rodziny.
Na naszym terenie nie zaobserwowano zjawiska przemocy u sprawców,
którzy nie są uzaleŜnieni od alkoholu i innych środków zmieniających
świadomość. Najczęściej ofiarami przemocy są kobiety. Zdarzają się takŜe
sprawcy, którzy stosują przemoc w stosunku do dzieci, bądź tylko jednego
dziecka.
Często przemoc jest sposobem na rozwiązanie wszystkich problemów
występujących w rodzinie.
I. PODSTAWA PRAWNA
Postawę prawną działań związanych z pomocą osobom dotkniętych
przemocą w rodzinie stanowią:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 147 poz.
1231 z późn. zmian.),
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. Nr 7 poz. 58 z późn. zm. ),
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ( Dz. U. Nr
9, poz. 59, z późn, zm.),
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 533, z
późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
( Dz. U. z dnia 10 czerwca 2010 r Nr 125 poz. 842)

II. ADRESACI PROGRAMU
Program kierowany jest do:
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1. ofiar i sprawców przemocy,
2. rodzin, dzieci i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy,
3. przedstawicieli instytucji i słuŜb pracujących z osobami i rodzinami
dotkniętymi przemocą ( kadra psychologiczno- pedagogiczna,
pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni i społeczni, policjanci,
pracownicy słuŜby zdrowia, duchowni),
4. wszystkich mieszkańców Gminy Młynary.
III.

CELE

Celem Programu jest:
1. Profilaktyka zjawiska przemocy
2. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie
3. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie
i zwiększenie dostępności pomocy
4. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie.
Cele te realizowane będą przez:
1.
2.
3.
4.

Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie.
Podnoszenie wraŜliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie.
Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.

IV.PODSTAWOWE ZADANIA GMINY
1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1) systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy
w rodzinie ( ulotki, broszury, plakaty, artykuły do prasy lokalnej),
2) systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli róŜnych
grup zawodowych stykających się z problemem przemocy w rodzinie
(szkolenia),
3) wymiana doświadczeń pomiędzy placówkami zajmującymi się pomocą
ofiarom przemocy w środowisku lokalnym,
4) monitorowanie prowadzonych działań, które pozwolą na systematyczną
ocenę efektów.
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie:
1) utworzenie zespołów interdyscyplinarnych,
2) kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego,
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3) wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji
zajmujących się statusowo pomocą ofiarom przemocy w rodzinie.

3. Opracowanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie:
1) budowanie skutecznych form pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
2) nawiązanie współpracy z przedstawicielami poszczególnych słuŜb i
instytucji ( współpraca ułatwi przepływ informacji, co pomoŜe w
określeniu potrzeb rodziny i umoŜliwi opracowanie spójnego planu
pomocy),
3) monitorowanie przeprowadzonych programów, które pozwolą na
systematyczną ocenę efektów programów.

V. REALIZATORZY PROGRAMU
Za realizację Programu odpowiadać będą:
1) Burmistrz Miasta i Gminy Młynary,
2) Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach, wraz
z podległą placówką Ponadlokalną Świetlicą Środowiskową
w Młynarach,
3) Miejsko- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) Policja,
5) Szkoły,
6) Przedszkole,
7) Punkt Konsultacyjny,
8) Organizacje pozarządowe

VI.

FINANSOWANIE

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście i Gminie Młynary
będą środki finansowe z budŜetu Gminy.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy na
podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie.
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