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I. Wprowadzenie
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania
wobec osób dotkniętych przemocą oraz wobec osób stosujących przemoc normuje
ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.1390). Ustawa wyróżnia zadania samorządowe
(własne jednostek samorządu terytorialnego) i zadania rządowe ( zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej). Zadania samorządowe przyporządkowane zostały
poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego: gminie, powiatowi
i samorządowi województwa. Do zadań własnych gminy należy w szczególności
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustawa zalicza
do tego systemu opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie
poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodka wsparcia oraz
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. W ramach poradnictwa gmina ma za
zadanie prowadzić działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w
rodzinie. Ww. rozszerzony zakres zadań gmina realizuje od 1 sierpnia 2010 roku, tj.
z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
Preambuła znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
wyraźnie podkreśla, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka,
w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej.
Dom rodzinny, choć kojarzy nam się z ciepłem, miłością i bezpieczeństwem
niestety często jest miejscem, w którym rodzi się cierpienie, ból i lęk, oraz dochodzi
do tragedii. Ofiary przemocy domowej doświadczają lęku, bezsilności, przygnębienia
i rozpaczy. Doznają urazów nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, podlegają
długotrwałemu procesowi niszczącego stresu i zagrożenia.
Przemoc we współczesnym świecie jest zjawiskiem coraz bardziej widocznym
i niepokojąco narastającym, często współistniejącym z uzależnieniami członków
rodziny. Przemoc najczęściej kojarzy się z biciem, popychaniem, kopaniem,
zmuszaniem człowieka do upokarzających czynności, stosowaniem broni lub
gwałtem, lecz przemocą jest także poniżanie człowieka, oczernianie go przed innymi,
wyzywanie i rzucanie obelg, ranienie jego uczuć, niszczenie jego poczucia własnej
wartości, niszczenie przedmiotów, do których jest przywiązany, znęcanie się nad
zwierzętami, które kocha, głodzenie, ograniczanie swobody w sposób przekraczający
normy moralne i obyczajowe, izolowanie od otoczenia.
W rozumieniu ustawy, przemocą w rodzinie jest - jednorazowe albo powtarzające
się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób
najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia,
naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną,
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powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Przemocą jest wszystko to, co czynione jest z myślą o zranieniu drugiego
człowieka lub wyrządzeniu mu krzywdy. Przemoc dotyka zwykle osoby najsłabsze,
tj. dzieci, kobiety, a także osoby starsze i niepełnosprawne.
Niniejszy Program opracowany został w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łęczycy. Zawiera diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Łęczyca, na
podstawie której określone zostały cele Programu. Zawarto w nim również zasady
monitoringu
i
ewaluacji
zaplanowanych
przedsięwzięć
w
oparciu
o wskaźniki oceny.
II. Podstawy prawne
Podstawą prawną uchwalenia Programu jest art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015r., poz. 1390).
Konieczność podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika
również z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016r., poz. 930 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016r., poz. 487).
Program jest spójny z:
1. Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20142020 ustanowionym Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r.
2. Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łęczyca na
lata 2014 - 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/268/2014 Rady
Gminy w Łęczycy z dnia 29 października 2014 roku.
3. Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
III. Krótka charakterystyka Gminy Łęczyca
Gmina Łęczyca jest gminą wiejską, położoną w centralnej części Polski,
w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim. Powierzchnia Gminy Łęczyca to 150
km2, którą zamieszkuje 8539 osób dane na dzień 30.06.2016r. z Urzędu Gminy
w Łęczycy.
Średni wiek mieszkańców Gminy wynosi 40,6 lat i jest nieznacznie mniejszy
od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do
średniego wieku mieszkańców całej Polski. 62,6% mieszkańców Gminy jest w wieku
produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest
w wieku poprodukcyjnym. 27,5% mieszkańców Gminy Łęczyca jest stanu wolnego,
55,8% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,4% to wdowy
i wdowcy (dane z: www.polskawliczbach.pl/gmina_Leczyca).
3

Struktura gospodarcza Gminy Łęczyca jest zdominowana przez rolnictwo.
Łączna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 12 642, 4051 ha, co stanowi
84% powierzchni Gminy. Dlatego głównym miejscem pracy dla większości czynnych
zawodowo osób w Gminie Łęczyca jest gospodarstwo rolne własne lub najbliższej
rodziny. Jako główne źródło utrzymania – pracę w rolnictwie zadeklarowało 1695
osób, pracę poza rolnictwem zgłosiło 828 osób, natomiast pracę poza rolnictwem na
własny rachunek 100 osób (dane z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002r.).
Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy wynika, iż bezrobocie
w Gminie Łęczyca ma tendencję malejącą, w 2014 roku statut osoby bezrobotnej
posiadało 468 osób, w 2015 roku 377 osób, a w pierwszym półroczu 2016 roku 355
osób.
IV. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na ternie Gminy Łęczyca
Niezwykle trudna do oszacowania jest skala przemocy w rodzinie. Zjawisko
przemocy nadal bardzo często traktowane jest jako temat „tabu” i zamykane jest
w czterech ścianach. Składa się na to wiele przyczyn, główna przyczyna to opór osób
dotkniętych przemocą przed wyjawieniem sytuacji na zewnątrz ze względu na obawy
przed reakcją najbliższego otoczenia, zachowaniem sprawcy, rozpadem związku, itd.
Niemniej w rozdziale tym spróbujemy w oparciu o dane uzyskane ze sprawozdań
Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca, Komendy Powiatowej Policji
w Łęczycy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy przedstawić zjawisko
przemocy w rodzinie występujące na terenie Gminy Łęczyca.
Tabela nr 1 Liczba interwencji domowych w Powiecie Łęczyckim
2013r. 2014r. 2015r.

Liczba interwencji domowych

740

578

540

Pierwsze
półrocze
2016r.
322

w tym z powodu przemocy w rodzinie

38

64

50

27

Źródło: dane KPP w Łęczycy

Tabela nr 2 Liczba interwencji domowych w Gminie Łęczyca
2013r. 2014r. 2015r.

Liczba interwencji domowych
w tym z powodu przemocy w rodzinie

89

59

67

Pierwsze
półrocze
2016r.
38

-

9

13

11

Źródło: dane KPP w Łęczycy

Dane Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy wskazują, iż liczba interwencji
domowych w Gminie Łęczyca od 2014 roku wzrasta.
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Tabela nr 3 Liczba formularzy „Niebieska Karta - A” przekazanych do Zespołu
Interdyscyplinarnego przez poszczególne instytucje
2013r. 2014r. 2015r.

Pierwsze
półrocze
2016r.

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart
A” przekazanych do Zespołu Interdyscyplinarnego 17

14

14

13

w tym sporządzonych przez:
- Policję
- pomoc społeczną
- służbę zdrowia
- oświatę
- GKRPA

8
4
0
2
0

11
2
0
1
0

9
4
0
0
0

4
12
0
0
1

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca

Tabela nr 3 obrazuje ilość sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart – A”
w rodzinach, z terenu Gminy Łęczyca, których zarówno w roku 2014 i 2015
sporządzonych było po 14, natomiast w pierwszym półroczu 2016 roku 13.
Z powyższych danych wynika, że w Gminie Łęczyca procedurę interwencji wobec
przemocy w rodzinie poprzez sporządzenie formularza „Niebieska Karta – A”
wszczyna głównie policja i ośrodek pomocy społecznej.

Tabela nr 4 Liczba rodzin, w których realizowana była procedura „Niebieskie
Karty”
2013r. 2014r. 2015r.

Liczba rodzin, w których
procedura „Niebieskie Karty”

realizowana

Pierwsze
półrocze
2016r.

była
17

15

15

13

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca

W 2014 i 2015 roku zmniejszyła się liczba rodzin objętych procedurą
„Niebieskie Karty” w porównaniu z rokiem 2013. W pierwszym półroczu 2016 roku
procedurą „Niebieskiej Kraty” objętych było 13 rodzin z Gminy Łęczyca. Zauważamy
tendencję wzrostową.
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Tabela nr 5 liczba powołanych grup roboczych do pracy z rodzinami oraz liczba
posiedzeń grup roboczych
2013r. 2014r. 2015r.

Liczba powołanych grup roboczych

10

11

12

Pierwsze
półrocze
2016r.
11

Liczba posiedzeń grup roboczych

30

44

45

20

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca

Zespół Interdyscyplinarny zgodnie z art. 9a ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie może tworzyć grupy robocze
w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach. W Gminie Łęczyca grupa robocza jest tworzona dla
każdej rodziny, w której występuje zjawisko przemocy w rodzinie. Dane
w powyższym zakresie zawiera tabela nr 5.
Tabela nr 6 Charakterystyka osób, co do których istnieje podejrzenie, że
stosują przemoc w rodzinie
2013r. 2014r. 2015r.

Pierwsze
półrocze
2016r.

Liczba osób, do których istnieje podejrzenie, że
stosują przemoc w rodzinie
17

15

16

14

w tym:
mężczyźni
kobiety
nieletni

14
0
1

15
1
0

14
0
0

17
0
0

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca

Z danych zawartych w tabeli nr 6 wynika, że na terenie Gminy Łęczyca
sprawcami przemocy są najczęściej osoby dorosłe, mężczyźni.
Tabela nr 7 Charakterystyka osób dotkniętych przemocą w rodzinie
2013r. 2014r. 2015r.

Liczba osób doznających przemocy
w tym:
mężczyźni
kobiety
dzieci
6

19

16

20

Pierwsze
półrocze
2016r.
18

3
15
1

1
14
1

5
14
1

3
13
2

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca

Ofiarami przemocy zgodnie z danymi ogólnopolskimi są najczęściej kobiety,
które stanowią około 60% wszystkich osób doświadczających przemocy domowej
oraz dzieci, które z kolei stanowią około 31% ogólnej liczby osób doświadczających
przemocy w rodzinie. Dane dotyczące skali zjawiska przemocy na terenie Gminy
Łęczyca wskazują również, że głównie kobiety są osobami doświadczającymi
przemocy w rodzinie (w analizowanym okresie od 70% do 87,5% wszystkich osób
doświadczających przemocy domowej).
Tabela nr 8 Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie z problemem alkoholowym
2013r. 2014r. 2015r.

Liczba osób, do których istnieje podejrzenie, że
stosują przemoc w rodzinie pod wpływem alkoholu/ 13
z problemem alkoholowym
w tym:
mężczyźni
kobiety
nieletni

13
0
0

Pierwsze
półrocze
2016r.

9

11

9

9
0
0

11
0
0

8
1
0

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca

W większości przypadków osoby, co do których istnieje podejrzenie, że
stosują przemoc w rodzinie mają problem alkoholowy. Dane powyższe obrazuje
tabela nr 8. Czytając dane z powyższej tabeli oraz dane z tabeli nr 6 zauważamy, iż
z ogólnej liczby sprawców w 2015r. tj. 16, aż 11 osób miało problem z alkoholem.
Podobnie w pierwszym półroczu 2016r. z grupy 14 osób, 9 było z problemem
alkoholowym (68% i 64% wszystkich sprawców).
Tabela nr 9 Działania podjęte wobec sprawców
Rodzaj działania skierowanego wobec
sprawcy

Rok
2013 2014 2015

Podjęcie przez sprawcę leczenia odwykowego
Sprawcy skierowani do organów ścigania
Sprawcy skierowani do udziału w programach
korekcyjno-edukacyjnych
Sprawcy, którzy podjęli współpracę z grupą
roboczą
7

2
2

4
1

4
0

2
0

0

0

0

0

10

5

7

8

Pierwsze
półrocze 2016

Sprawcy, którzy nie podjęli współpracy z grupą
roboczą
7

10

8

6

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca

W 2013 spośród 17 sprawców przemocy, 10 podjęło współpracę, w 2014 roku
spośród 15, tylko 5 sprawców współpracowało z grupami roboczymi, natomiast
w 2015 roku i 2016 roku odpowiednio spośród 16 i 14 sprawców współpracę podjęło
7 i 8 osób.
Tabela nr 10 Liczba rodzin, w których została zakończona procedura
„Niebieskie Karty”
2013r. 2014r. 2015r.

Liczba rodzin, w których została zakończona
procedura „Niebieskie Karty”
13
w tym z powodu:
ustania przemocy, zrealizowanego planu pomocy i
istnienie przypuszczenia, iż zjawisko przemocy w 7
rodzinie nie będzie występowało
braku zasadności podejmowania działań
6

Pierwsze
półrocze
2016r.

9

15

5

3

7

2

6

8

3

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011
roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularza „Niebieska
Karta” zakończenie procedury następuje w przypadku: ustania przemocy w rodzinie
i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy
w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięcia
o braku zasadności podejmowania działań. Dane na temat zakończonych procedur
„Niebieskie Karty” w Gminie Łęczyca zawiera tabela nr 10.

Tabela nr 11 Agresja i przemoc w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz
w domu rodzinnym
Problem

Liczba ujawnionych
przypadków
2014r.

2015r.

2016r.

Szkoła Podstawowa w Błoniu
Agresja i przemoc w środowisku
bd
bd
bd
8

Nie występuje

2014r. 2015r. 2016r.

bd

bd

bd

szkolnym,
w
tym:
poniżanie,
zastraszanie, znęcanie się, bicie,
wymuszanie pieniędzy, zmuszanie do
palenia papierosów
Przemoc w rodzinie
bd
bd
bd
Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej
Agresja i przemoc w środowisku
0
0
0
szkolnym,
w
tym:
poniżanie,
zastraszanie, znęcanie się, bicie,
wymuszanie pieniędzy, zmuszanie do
palenia papierosów
Przemoc w rodzinie
0
0
0
Szkoła Podstawowa w Siedlcu
Agresja i przemoc w środowisku
0
0
0
szkolnym,
w
tym:
poniżanie,
zastraszanie, znęcanie się, bicie,
wymuszanie pieniędzy, zmuszanie do
palenia papierosów
Przemoc w rodzinie
0
0
0
Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej
Agresja i przemoc w środowisku
2
2
4
szkolnym,
w
tym:
poniżanie,
zastraszanie, znęcanie się, bicie,
wymuszanie pieniędzy, zmuszanie do
palenia papierosów
Przemoc w rodzinie
2
2
3
Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach
Agresja i przemoc w środowisku
0
0
0
szkolnym,
w
tym:
poniżanie,
zastraszanie, znęcanie się, bicie,
wymuszanie pieniędzy, zmuszanie do
palenia papierosów
Przemoc w rodzinie
0
0
0
Gimnazjum w Topoli Królewskiej
Agresja i przemoc w środowisku 8
14
9
szkolnym,
w
tym:
poniżanie,
zastraszanie, znęcanie się, bicie,
wymuszanie pieniędzy, zmuszanie do
palenia papierosów
Przemoc w rodzinie
3
5
3

bd

bd

bd

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Źródło: dane ze szkół z Gminy Łęczyca

Powyższa tabela przedstawia dane dotyczące ujawnionych przypadków
agresji i przemocy, w środowisku szkolnym i w domu rodzinnym. Dane na ww. temat
udało się pozyskać z 5 szkół z terenu Gminy Łęczyca. Analizując powyższe dane,
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należy stwierdzić, iż zjawisko agresji i przemocy odnotowano w dwóch placówkach.
Były to pojedyncze przypadki dotyczące przemocy w rodzinie, nieco gorzej
przedstawia się problem przemocy i agresji w grupach rówieśniczych. W celu
zapobiegania i wyeliminowania zjawiska przemocy i agresji w grupach rówieśniczych,
jak i przemocy w rodzinie szkoły podejmują szereg działań profilaktycznych
i edukacyjnych. Należą do nich m.in.:
uczestnictwo w akcjach związanych
z przeciwdziałaniem przemocy i agresji, organizowanie przedstawień i zajęć
profilaktycznych dla uczniów i rodziców, przygotowywanie gazetek profilaktycznych,
pogadanki i rozmowy z uczniami i rodzicami, konsultacje, porady psychologiczno –
pedagogiczne dla rodziców, uczniów i nauczycieli, prowadzenie mediacji
w konfliktowych sytuacjach, współpraca z instytucjami lub specjalistami
wspierającymi rodzinę.
Dane liczbowe wydawałoby się, że świadczą o niewielkim rozmiarze
występowania zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Łęczyca, ale musimy wziąć
pod uwagę fakt, iż zjawisko to jest trudne do zbadania. Często agresja ze strony
bliskich osób jest ukrywaną przez rodzinę tajemnicą, stanowi tabu rodziny, a przez co
charakterystyczna dla zjawiska przemocy tendencja rodziny do swoistego zamykania
przemocy w tzw. czterech ścianach. Nadal widoczna jest niechęć ofiar przemocy do
uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”, jak również środowiska sąsiedzkiego do
negatywnej oceny prób ujawnienia zjawiska przez ofiary i świadków przemocy
w rodzinie. Stąd konieczność dalszego prowadzenia kampanii profilaktycznoinformacyjnych uświadamiających społeczeństwu rozmiar i zagrożenia społeczne
płynące z nierozwiązanych problemów rodziny, w której dochodzi do przemocy.

V. Zasoby Gminy do działań profilaktycznych i naprawczych
W Gminie Łęczyca pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie świadczą:
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łęczyca, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łęczycy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt
Konsultacyjny, Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łęczycy, Powiatowa Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Łęczycy,
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, placówki oświatowe i służby zdrowia. Ponadto
pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy na stanowisku pracy ds. działalności
gospodarczej, ochrony zdrowia i kultury realizuje: zadania z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, w tym koordynuje
realizację programów z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii, zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez inicjowanie i współpracę
przy realizowaniu programów profilaktyki ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy,
oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym organizacjami
realizującymi działania w zakresie niesienia pomocy osobom i rodzinom
potrzebującym.
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łęczyca został powołany 28 lutego 2011 roku.
Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów
i specjalistów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
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poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie
temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób
stosujących przemoc w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy wykonuje zadania wynikające
z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w ramach których m.in.
udziela rodzinom z Gminy wsparcia z powodu przemocy domowej. Ośrodek
zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy
Łęczyca. Pracownicy socjalni wchodzą w skład grup roboczych działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy w ramach
swoich zadań podejmuje czynności zmierzające do podjęcia leczenia przez osobę
uzależnioną od alkoholu, w tym sprawców przemocy. Przeprowadza rozmowy
motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol dotyczące podjęcia przez nie
leczenia odwykowego, kieruje na badanie przez biegłych w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz w razie potrzeby występuje
z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec uzależnionego, w tym sprawcy
przemocy obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym
zakładzie lecznictwa odwykowego. Motywuje członków rodzin osób uzależnionych do
podjęcia terapii dla osób współuzależnionych, wskazuje gdzie osoby uzależnione
i współuzależnione mogą otrzymać pomoc terapeutyczną, psychologiczną lub
prawną.
W Punkcie Konsultacyjnym dyżur pełni terapeuta ds. uzależnień, który udziela
pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym, uczestnikom aktów przemocy
w rodzinie oraz zagrożonym uzależnieniami lub przemocą.
Placówki oświatowe (szkoły podstawowe i gimnazjum) poprzez działalność
psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, wychowawców oraz nauczycieli
udzielają pomocy dzieciom i młodzieży będących świadkami lub ofiarami przemocy
w rodzinie i w szkole, jak również ich rodzicom.
VI. Cele programu
Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Łęczyca
jest celem głównym Programu.
Program zakłada przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, zapewnienie
ochrony i pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz skuteczne
oddziaływania na sprawców przemocy. Uwzględnia uwarunkowania Gminy Łęczyca
i rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1390).
Cele szczegółowe:
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1. Zapewnienie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
2. Skuteczne oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
3. Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu
podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy
w rodzinie oraz zmianę postaw społeczności lokalnej wobec zjawiska
przemocy w rodzinie.
4. Koordynacja działań podmiotów zajmujących się pomocą rodzinie, w której
występuje przemoc.

VII.

Realizacja celów Programu

Cel 1: Zapewnienie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Lp.

Działania

1.

Szybka interwencja w
sytuacjach
zaistnienia
aktów
przemocy
–
wdrażanie
procedury
„Niebieskie Karty”

2.

Udzielanie
pomocy
finansowej i rzeczowej
Prowadzenie
pracy
socjalnej

20172020
20172020

4.

Zapewnienie dostępu do
poradnictwa prawnego,
psychologicznego,
pedagogicznego,
rodzinnego

20172020

5.

Udzielenie pomocy i
wsparcia osobom lub
rodzinom
dotkniętym
przemocą, zmuszonym
do
opuszczenia
dotychczasowego

20172020

3.

Okres
realizacji
20172020

Realizatorzy
Komenda Powiatowa Policji,
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
Zespół
Interdyscyplinarny,
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, placówki służby
zdrowia, szkoły
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Urząd Gminy,
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie (Punkt Interwencji
Kryzysowej),
Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej,
Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna,
Punkt
Konsultacyjny
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łęczycy
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Ilościowe
realizacji
Liczba
interwencji

wskaźniki
podjętych

Liczba rodzin objętych
pomocą
Liczba
środowisk
objętych
działaniami
pracy socjalnej
Liczba rodzin objętych
poradnictwem

Liczba osób dotkniętych
przemocą,
którym
udzielono pomocy w
związku z koniecznością
opuszczenia
dotychczasowego

6.

7.

miejsca
zamieszkania
lub pobytu
Zapewnienie
bezpieczeństwa
dzieciom w trybie art.
12a ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie
Funkcjonowanie Punktu
Konsultacyjnego
udzielającego
pomocy
m.in. osobom dotkniętym
przemocą

20172020

Gminny Ośrodek
Społecznej

Pomocy

20172020

Urząd Gminy w Łęczycy

miejsca zamieszkania
lub pobytu
Liczba dzieci, które
zostały
odebrane
rodzicom w związku z
bezpośrednim
zagrożeniem
ich
zdrowia i życia
Liczba
udzielonych
porad
osobom
doświadczającym
przemocy

Cel 2: Skuteczne oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Lp.

Działania

1.

Szybka interwencja
w sytuacjach
zaistnienia aktów
przemocy –
procedura
„Niebieskie Karty”

2.

Motywowanie i
kierowanie
sprawców
przemocy do
udziału w
programach
korekcyjnoedukacyjnych

Okres
realizacji
20172020

20172020

Realizatorzy
Komenda Powiatowa Policji,
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Zespół
Interdyscyplinarny, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd
Rejonowy, placówki służby zdrowia,
szkoły
Zespół Interdyscyplinarny, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej ,
Komenda Powiatowa Policji,
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej

Ilościowe wskaźniki
realizacji
Liczba sporządzonych
„Niebieskich Kart”

- Liczba sprawców
przemocy, z którymi
przeprowadzono
rozmowy motywujące,
- Liczba sprawców
przemocy
skierowanych do
udziału w programach
korekcyjnoedukacyjnych

Cel 3: Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych mających na
celu podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy
w rodzinie oraz zmianę postaw społeczności lokalnej wobec tego zjawiska.
Lp.

Działania

Okres
realizacji

Realizatorzy

13

Ilościowe
realizacji

wskaźniki

1.

2.

3.

4.

5.

Zajęcia wychowawcze i
edukacyjne w szkołach w
ramach szkolnego programu
profilaktyki
Promowanie wartości rodziny
oraz metod wychowania bez
użycia przemocy
(pedagogizacja rodziców i
opiekunów, praca asystenta
rodziny)
Promowanie i wspieranie
różnych form spędzania czasu
wolnego sprzyjającym
zachowaniom nieagresywnym
Rozpowszechnianie
materiałów
edukacyjnoinformacyjnych wśród lokalnej
społeczności (ulotek, broszur i
plakatów dotyczących zjawiska
przemocy w rodzinie)
Publikowanie
na
stronie
internetowej Gminy Łęczyca
informacji
o
instytucjach
wspierających osoby, rodziny
doświadczające przemocy

20172020

Szkoły

Ilość
przeprowadzonych
zajęć

20172020

Szkoły,
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej, Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
Szkoły,
Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Urząd Gminy, Gminna
Komisja Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Urząd Gminy,

- Ilość spotkań z
rodzicami,
- Liczba rodzin z
problemem przemocy,
z
którymi
pracuje
asystent rodziny
-Ilość zorganizowanych
spotkań
rodzinnych,
m.in.
Pikników
Rodzinnych,
Ilość rozdanych ulotek,
broszur

20172020

20172020

20172020

Liczba opracowanych i
upowszechnionych
materiałów
informacyjnych

Cel 4: Koordynacja działań podmiotów zajmujących się pomocą rodzinie, w
której występuje przemoc.
Lp.
1.

2.

Działania

Okres
realizacji
Funkcjonowanie Zespołu 2017Interdyscyplinarnego
2020
Gminy Łęczyca

Wzmacnianie współpracy 2017pomiędzy
instytucjami 2020
samorządowymi
i
rządowymi w zakresie
pomocy
osobom
doświadczającym
przemocy

Realizatorzy
Wójt Gminy Łęczyca,
Gminny
Ośrodek
Pomocy Społecznej

Gminny
Ośrodek
Pomocy Społecznej,
Komenda Powiatowa
Policji,
Powiatowe
Centrum
pomocy
Rodzinie,
Zespół
Kuratorskiej Służby
Sądowej,
placówki
oświatowe, placówki
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Ilościowe wskaźniki
realizacji
- liczba posiedzeń
Zespołu
Interdyscyplinarnego
- liczba utworzonych
grup roboczych
- liczba posiedzeń
grup roboczych
- liczba wspólnych
spotkań,

3.

Podnoszenie kompetencji 2017przedstawicieli podmiotów 2020
realizujących działania z
zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

VIII.

służby zdrowia
Wójt Gminy

-Liczba
zorganizowanych
szkoleń
-Liczba instytucji i
osób biorących udział
w szkoleniach

Realizatorzy i adresaci Programu

Program łączy zasoby kadrowe, rzeczowe, wiedzę, kompetencje, umiejętności
i doświadczenia takich podmiotów jak: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt
Konsultacyjny, placówki oświatowe, Policja, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
Sąd i Prokuratura, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (w tym Punkt Interwencji
Kryzysowej), Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, instytucje
podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, Kościół, społeczności lokalne.
Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy przy
współpracy z ww. instytucjami.
Koordynatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca na lata 2017-2020 jest
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.
Adresatami Programu są rodziny z terenu Gminy Łęczyca, w których
występuje przemoc. Osoby doznające przemocy, jak i osoby stosujące przemoc,
świadkowie przemocy w rodzinie, przedstawiciele instytucji i służb pracujących
z ofiarami, świadkami i sprawcami przemocy.

IX. Źródła finansowania Programu
Działania podejmowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca
na lata 2017-2020 związane z osiąganiem wyznaczonych celów, finansowane będą
ze środków: budżetu Gminy Łęczyca, środków z budżetu państwa, funduszy Unii
Europejskiej. Środki finansowe będą uwzględniane cyklicznie w rocznych planach
finansowych.
W Projekcie Budżetu Gminy Łęczyca na rok 2017 na działania z zakresu
przeciwdziałania przemocy zaplanowano kwotę: w Rozdz. 85205 – 1.000,00zł,
w Rozdz. 85154 – 14.800,00zł (z przeznaczeniem na: szkolenia przedstawicieli
instytucji realizujących
zadania
z zakresu
przeciwdziałania
przemocy
i uzależnieniom, zatrudnienie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym, działania
informujące, edukacyjne i profilaktyczne), w Rozdz. 85203 – 4.000,00zł.
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Ponadto pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom, w których występuje przemoc
udzielana będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy ze środków
przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej.
X. Monitoring i ewaluacja Programu
Monitoring polegał będzie na zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących
zrealizowanych i realizowanych działań w ramach Programu. Ocenie podlegać będą
działania wraz z osiągniętymi wskaźnikami. Ustalone efekty ujęte zostaną w rocznym
sprawozdaniu z realizacji Programu składanym przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łęczycy do dnia 30 kwietnia każdego roku Radzie Gminy.
Ewaluacja polegać będzie na sprawdzaniu jakości zaplanowanych
i zrealizowanych działań, ich skuteczności głównie w oparciu o analizę wskaźników.
Wójt Gminy Łęczyca sprawuje nadzór nad realizacją Programu i podejmuje
niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych
w powyższym Programie.
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