
Uchwala Nr XXXlll/31 2/13
Rady Miejskiej w Jgdrzejowie

zdnia2S marca 2013 roku

w sprawie przyjgcia Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Jqdrzej6w na
lata 2013 - 2014.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001r.N r 142 poz. 15912 po2n. zm.),
art. 2 ust. 1 pkt. Tustawy z dnia 26 pa2dziernika 1982 roku o wychowaniu w

trzeZwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2 2012r. poz. 1 356 z po2n.
zm.\ oraz art. 6 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) Rada Miejska w Jgdrzejowie
uchwala co nastgpuje:

s 1
Przyjmuje siq do realizacji Program Przeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy
Jqdrzej6w na lata 2013 - 2014, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly.

s 2
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

s 3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

Przewodnicz4cy Rady Miejskiej

w Jgdrzejowie

mgr Pawel



Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o przeciwdziata niu przemocy w rodzinie nato2yta na gminq

zadania w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie oraz ochrony os6b

doznajacych przemocy tj' opracowanie i realizacja gminnego programu

przeciwdziata nia przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie'

prowadzenie dziatari edukacyjnych' poradnictwa iinterwencji' zapewnienie osobom

dotknigtym przemoca miejsc w oSrodkach wsparcia oraz funkcjonowanie zespol6w

interdyscyplinarnych ' Dotychczasowy Program obowiazywal w 2012 roku'

Niniejszy Program zaklada dzialania' kt6re bqdq zrealizowane w 2013 - 2Ot4 r'

Program ten jest podstawq do opracowywania wniosk6w projektowych z zakresu

orzeciwdziala ni" p""toty' a tym samym ubiegania siq o zewnqtrzne Srodki

f inansowe na to zadanie gminy'

W zwiqzku z powyzszym zachodzi koniecznoSd podjqcia uchwaly'



zalecznik do UchwalY

Rady Miejskiej w JQdrzejowie Nr xxxl l l /312/13

z dnia 28 marca 2013 roku

PROGRAM PRZECIWDZIATANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE MIASTA

TGMTNYJEDRZEJOW

NA LATA 2OL3-2OI4

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.

Nr 180 poz. L493 z p62n. zm.l.

Ustawa z dnia 26 paldziernika 1982 roku o wychowaniu w trzelwoSci

i  przeciwdzialaniu alkohol izmowi (  Dz. U. z2Ot2r.  r .  poz. 1356 z p6in.  zm.).

Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy spofecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182).

Uchwala Nr XXXV/261I08 Rady Miejskiej wJqdrzejowie z dnia 29grudnia2008 r.

w sprawie przyjqcia ,,Gminnej Strategii Rozwiqzywania Problem6w Spotecznych Miasta

i Gminy Jqdrzej6w.



Jednym z nadrzqdnych i dlugofalowych cel6w polityki prorodzinnei pohstwa iest

tworzenie warunk6w do pelnego rozwoiu i prowidlowego funkcionowonio rodziny oraz

zapobieganie wystQpowaniu postow i zochowat ospolecznych, gro2qcych pdtologiami, w

tym przemocq domowq.

DIAGNOZA I RODZAJE PRZEMOCY

Rodzina jest najwa2niejszym 6rodowiskiem w 2yciu cziowieka ksztattujqcym

osobowoii, system warto5ci, poglqdy, styl 2ycia. Rodzice czy opiekunowie sa wzorem

dla dzieci .  Wa2nq rolq w prawidtowo funkcjonujqcej  rodzinie odgrywajq wzajemne

relacje pomiqdzy rodzicami,  oparte na mi loic i  izrozumieniu.  W przypadku dezorganizacj i

rodzina nie jest  w stanie real izowai podstawowych zada6, role wewnqtrzrodzin ne ulegajq

zaburzeniu,  famane sq reguty,  a zachowania poszczeg6lnych cztonk6w rodziny stajq s iq

coraz bardziej  n iezgodne z normami prawnymi imoralnymi oraz oczekiwaniami spolecznymi.

Wyr6inid moina kilka rodzaj6w przemocy. M6wimy wiqc o:

. Przemocy fizycznej - popychanie, obezwtadnianie, policzkowanie, szczypanie,

kopanie,  duszenie,  bic ie,  oblewanie.
. Przemocy psychicznej -wv!;miewanie, poni2anie, upokarzanie, zawstydzanie,

narzucanie wlasnych poglqd6w, krytykowanie, kontrolowanie, stosowanie g16ib,

szanta2owan ie.

Przemoc w rodzinie to zamierzone iwykorzystujEce przewage sil dzialanie przeciw

czlonkowi rodziny, naruszajqce prawa idobra osobiste, powodujqce cierpienie i szkody.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje sie tym, ie:

. test intencjondlna
Przemoc jest  zamierzonym dzialaniem czlowieka i  ma na celu kontrolowanie i
pod porzqd kowan ie ofiary.

. sity sq nier6wnomierne
W relacji jedna ze stron ma przewagq nad drugq. Ofiara jest slabsza a sprawca
si ln ie jszy.

. Ndruszd prawd i dobrd osobiste
Sprawca wykorzystuje przewagQ sity narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo

do nietykalrio(ci fizycznej, godno6ci, szacunku itd.).

. Powoduje cierpienie i h6l
Sprawca nara2a zdrowie i2ycie of iary na powa2ne szkody. DoSwiadczanie b6lu i
c ierpienia sprawia,2e of iara ma mniejsza zdolnoi i  do samoobrony.



. przemocy ekonomicznej - odbieranie zarobionych pieniqdzy, uniem02liwianie

podjqcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny,

okradanie,  zaciqganie kredyt6w i  zmuszanie do ich zaciqgania wbrew wol i

wso6lmat2onka.
. przemocy seksualnej -wymuszanie r6inego rodzaju niechcianych zachowari w celu

zaspokojen ia potrzeb seksualnych sprawcy.
. Zoniedbywaniu - czyli niezaspokojeniu podstawowych potrzeb zar6wno fizycznych

jak i  emocjonalnych.

Na podstawie diagnozy przeprowadzonej wir6d dzieci i mtodzie2y m02na stwierdzii,

i2 czestym zjawiskiem wystqpujqcym w szkolach sE agresywne zachowania

o charakterze przemocowym, co odzwierciedla sytuacjQ w domu rodzinnym. 2I%

uczni6w do5wiadczylo przemocy ze strony osoby doroslej, 17 % - ze strony rodziny,

62% - ze strony r6wiednik6w. Najczqstsze formy przemocy polegajq na: agresji

stownej -42 yo, zastraszaniu igro2eniu - 18o/o ordz przemocy fizycz nej - 2I %.

.  37 % uczni6w przyznaje siQ do stosowania przemocy, IL% nie umie okreSl i i ,  czy

bardziej jest sprawcE/ czy te2 ofiarq.

. Ok. 60 %o mlodzie2y deklaruje, i2 chciatoby zrezygnowai z agresji, iako sposobu

rozwiqzywania konflikt6w.

.  Dzieci  i  mtodzie2 nie maiE wiedzy nt .  tego, co zrobi i  k iedy staia s iQ of iarami lub

5wiadkami przemocy, jak r6wnie2 nie majA zaufania do dorostych zwlaszcza w

6rodowisku szkolnym.

r Ankietowani rodzice w 93 % uwa2ajq,2e potrzebne sq w szkole zajqcia uczqce dzieci

radzenia sobie z przemocq, jednak proponowane przez nich Srodki  zaradcze

ograniczaja siq jedynie do dyscypl inowania i  kontrolowania,  co mo2e miei  odwrotny

skutek, ni2 zamierzonv.

Anal iza danych Zespotu Interdyscypl ina rnego ds. Przeciwdziatan ia Przemocy

w Rodzinie pokazuje,  i2w 2OL2 roku wplynqlo 86 , ,Niebieskich Kart" ,  z kt6rych

wynika, 2e w wiqkszosci sprawcami przemocy sa meiczv|ni, natomiast iwiadkami

tego s4 dzieci. We wszystkich rodzinach dotkniqtych przemocQ (100 %) wystepujq

problemy o podlo2u nadu2ywania alkoholu,  kt6re objawiajq siq miqdzy innymi:

-  uzale2nieniem od alkoholu

- wso6luza le2nieniem od alkoholu

- zespolem Doroslych Dzieci Alkoholik6w (DDA)

- zespolem Alkoholowym Ptodu (FAS).



ZADANIA GMINY
osobie dotkniqtej  przemocq w rodzinie udziela s iq bezplatnej  pomocy, w szczeg6lno6ci

w formie:
1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego

i rodz innego ;
2) interwencji kryzysowei i wsparcia;
3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemo2liwienie osobom stosujacym

przemoc korzystania ze wsp6lnie zajmowanego z innymi czlonkami rodziny mieszkania

oraz zakazanie kontaktowania siq izbl i2ania siq do osoby pokrzywdzonej;

4) zapewnienia osobie dotkniQtej  przemocq w rodzinie bezpiecznego schronienia w

specjalistycznym oirodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeri ciala zwiqzanych z

uiyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zadwiadczenia lekarskiego w tym
przedmiocie;

6) zapewnienia osobie dotkniqtej  przemocq w rodzinie,  kt6ra nie ma tytulu prawnego do

zajmowanego wsp6lnie ze sprawca przemocy lokalu,  pomocy w uzyskaniu mieszkania.

ZADANIA PRZEDSTAWICIELI PODMIOT6W ODPOWIEDZIALNYCH ZA STOSOWANIE

PROCEDURY,,NIEBIESKIE KARTY,,

Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy spolecznej:

- diagnozuje sytuacjq ipotrzeby osoby co, do kt6rej istnieje podejrzenie, 2e jest

dotkniqta przemocQ w rodzinie;

- udziela kompleksowych informacji o:

a) mo2l iwo(ciach uzyskania pomocy/ w szczeg6lnoSci psychologicznej,

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

ipodmiotach (wiadczqcych specjal istycznq pomoc na rzecz os6b dotknietych

przemocE w rodzinie,

b) formach pomocy dzieciom doznajqcym przemocy w rodzinie oraz

o instytuc.iach ipodmiotach Swiadczqcych tQ pomoc,

c) mo2liwoSciach podjqcia dalszych dzialafi majqcych na celu poprawQ sytuacji

osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie, 2e jest dotkniqta przemoca

w rodzin ie:



-o rgan izu jen iezw loczn iedos tqpdopomocymedyczne j , j e2e l iwymaga tegos tan

z d r o w i a o s o b v , c o d o k t 6 r e j i s t n i e j e p o d e j r z e n i e , 2 e j e s t d o t k n i Q t a p r z e m o c q

w rodzinie;

- zapewnia osobie, co do kt6rej istnieje podejrzenie, 2e jest dotkniQta przemoca

w rodzinie, w zale2no6ci od potrzeb schronienie w calodobowej plac6wce

5wiadczEcej pomoc, w tym w szczeg6lnoSci w specjalistycznym o6rodku wsparcia

dla of iar przemocy w rodzinie;

- mo2e prowadzii rozmowy z osobami, wobec kt6rych istnieje podejrzenie, 2e

stosuja przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy

w rodzinie oraz informuje te osoby o mo2l iwo6ciach podjqcia leczenia lub terapi i  i

udziale w programach oddzialywari korekcyjno-ed ukacyjnych dla os6b

stosujqcych przemoc w rodzin ie.

Przedstawiciel gminnej komisji rozwiqzywania problem6w alkoholowych:

- diagnozuje swuacjq ipotrzeby osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie, 2e jest

dotkniqta przemocq w rodzinie;

-  udziela kompleksowych informacj i  o:

a) mo2liwoSciach uzyskania pomocy, w szczeg6lno6ci psychologicznej,

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

ipodmiotach 5wiadczqcych specjalistyczna pomoc na rzecz os6b dotkniqtych

przemocq w rodzinie,

b) formach pomocy dzieciom doznajqcym przemocy w rodzinie oraz

o instytucjach ipodmiotach 6wiadczqcych te pomoc,

c) mo2liwodciach podjqcia dalszych dzialaf majqcych na celu poprawQ sytuacji

osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie, Ze jest dotkniqta przemoca

w rodzinie:

- organizuje niezwtocznie dostqp do pomocy medycznej, je2eli wymaga tego stan

zdrowia osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie, 2e jest dotkniQta przemocE

w rodzin ie;



- mo2e prowadzii rozmowy z osobami, wobec kt6rych istnieje podejrzenie, ze

stosujq przemoc w rodzinie,  na temat konsekwencj i  stosowania przemocy

w rodzinie oraz informuje te osoby o mo2l iwoSciach podjqcia leczenia lub terapi i  i

udziale w programach oddzialywa6 korekcyjno-ed u kacyjnych dla os6b

stosujqcych przemoc w rodzinie.

Funkcjonariusz Policji:

- udziela osobie, co do kt6rej istnieje podejlzenie, 2e jest dotkniqta przemocA

rodzinie,  niezbqdnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy;

- organizuje niezwlocznie dostqp do pomocy medycznej, je2eli wymaga teSo stan

zdrowia osobV, co do kt6rej istnieje podejrzenie, 2e jest dotknieta przemocE

w rodzinie:

-  podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbqdne czynno6ci  zapewniajqce ochronq

2ycia,  zdrowia imienia os6b, co do kt6rych istnieje podejrzenie,  2e sE dotkniqte

przemocE w rodzinie,  wlqcznie z zastosowaniem na podstawie odrqbnych

przepis6w w stosunku do osoby, wobec kt6rej istnieje podejrzenie, 2e stosuje

przemoc w rodzinie,  Srodk6w przymusu bezpo6redniego izatrzymania;

-  przeprowadza, o i le jest  to mo2l iwe, z osobq, wobec kt6rej  istnieje podejrzenie,

2e stosuje przemoc w rodzinie,  rozmowQ, w szczeg6lno5ci  o odpowiedzialno5ci

karnej  za znqcanie siq f izyczne lub psychiczne nad osobq najbl i2szq lub innq osobq

pozostajaca w statym lub przemijajqcym stosunku zale2no6ci od osoby, wobec

kt6rej  istnieje podejrzenie,  2e stosuje przemoc w rodzinie,  albo nad matoletnim

lub osobq nieporadnq ze wzglqdu na jej  stan psychiczny lub f izyczny, oraz wzywa

osobq, wobec kt6rej istnieje podejrzenie, 2e stosuje przemoc w rodzinie, do

zachowania zgodnego z prawem izasadami wsp6t2ycia spolecznego;

-  przeprowadza na miejscu zdarzenia,  w przypadkach niecierpiqcych zwtoki ,

czynno6ci  procesowe w niezbqdnym zakresie,  w granicach koniecznych do

zabezpieczenia 5lad6w i dowod6w przestqpstwa;

- podejmuje dzialania majEce na celu zapobieganie zagroieniom mogqcym

wystqpowai w rodzinie, w szczeg6lno6ci sklada systematyczne wizyty

sprawdzaj4ce stan bezpiecze6stwa osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie,2e



jest  dotknieta przemocE w rodzinie,  wzalezno5ci  od potrzeb okreslonych przez

zesp6t interdyscypl inarny lub grupq roboczq.

Przedstawiciel ochrony zdrowia, tj. osoba wykonujqca zaw6d medyczny, w tym lekarz,

pielqgniarka, poloina i ratownik medyczny:

- ka2dorazowo udziela osobie, co do kt6rej istnieje podejrzenie, 2e jest dotkniqta

przemocq w rodzinie,  informacj i  o mo2l iwoSciach uzyskania pomocy i  wsparcia

oraz o uprawnieniu do uzyskania bezplatnego zaiwiadczenia lekarskiego

o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzef ciala zwiqzanych z u2yciem przemocy

w rodzinie.

Je2eli stan zdrowia osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie, 2e jest dotkniQta przemoca w

rodzinie,  wymaga przewiezienia je j  do podmiotu leczniczego, formularz , ,Niebieska Karta -

A" wypelnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do kt6rego osoba ta zostata przewieziona.

Przedstawiciel oSwiaty:

-  udziela kompleksowych informacj i  o:

a) mo2l iwo6ciach uzyskania pomocy, w szcze96lnoSci psychologicznej,

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

ipodmiotach Swiadczqcych specjal istycznq pomoc na rzecz os6b dotkniqtych

przemocq w rodzinie,

b) mo2l iwo6ciach podjqcia dalszych dziatar i  majqcych na celu poprawQ sytuacj i

osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie, ie jest dotkniqta przemocE

w rodzin ie

- organizuje niezwtocznie dostqp do pomocy medycznej, je2eli wymaga tego stan

zdrowia osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie, 2e jest dotkniQta przemoca

w rodzin ie;

- mo2e prowadzii rozmowy z osobami, wobec kt6rych istnieje podejrzenie, 2e

stosuja przemoc w rodzinie,  na temat konsekwencj i  stosowania przemocy

w rodzinie oraz informuje te osoby o mo2l iwodciach podjQcia leczenia lub terapi i  i

udziale w programach oddzialywari  korekcyjno-ed ukacyjnych dla os6b

stosujqcych przemoc w rodzin ie;



- diagnozuje sytuacjq ipotrzeby osoby, co do kt6rej istnieje podejrzenie' 2e jest

dotknieta przemoca w rodzinie, w tym w szczeg6lnodci wobec dzieci;

-  udziela kompleksowych informacj i  rodzicowi,  opiekunowi prawnemu,

faktvcznemu lub osobie najbli2szej o mo2liwo6ciach pomocy psychologicznej,

prawnej,  socjalnej  i  pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie,  wtym oformach

pomocy dzieciom 6wiadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie

specjalistycznej pomocy na rzecz os6b dotkniqtych przemoca w rodzinie.

Czlonkowie zespolu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

-  udzielajq pomocy osobie,  co do kt6rej  istnieje podejrzenie,2e jest  dotkniQta

przemoca w rodzinie;

- podejmujq dzialania w stosunku do osoby, wobec kt6rej istnieje podejrzenie, 2e

stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju

zachowa6;

- zapraszajq osobq, co do kt6rej istnieje podejrzenie, ie jest dotkniqta przemocE

w rodzinie, na spotkanie zespolu interdyscyplina rn ego lub grupy roboczej;

-  opracowujq indywidualny plan pomocy dla osoby, co do kt6rej  istnieje

podejrzenie,  2e jest  dotknieta przemocq w rodzinie,  i  je j  rodziny, kt6ry zawiera

propozycje dziatari pomocowych;

- rozstrzygajq o braku zasadno6ci podejmowania dziata6;

-  podejmujq dzialania w stosunku do osoby, wobec kt6rej  istnieje podejrzenie,  2e

stosuje przemoc w rodzinie,  w szczeg6lnosci :

a) diagnozujq sytuacje rodziny, co do kt6rej istnieje podejrzenie, 2e jest

dotknieta przemocA;

b) przekazujq informacje o konsekwencjach popelnianych czyn6w;

c) motywujE do udzialu w programach oddzialywa6 korekcyjno-ed u kacyjnych;

d) przeprowadzajq rozmowe pod kqtem naduzywania alkoholu,  6rodk6w

odurzajqcych, substancji psychotropowych lub lek6w;



e) przekazujE informacje o koniecznych do zreal izowania dzialaniach wcelu

zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

osobq nadu2ywajqcq alkoholu, wobec kt6rej istnieje podejrzenie, 2e stosuje przemoc w

rodzinie,  czlonkowie zespolu interdyscypl inarnego lub grupy roboczej k ierujq do gminnej

komisj i  rozwiqzywania problem6w alkoholowych.

W sktad Zespolu Interdyscyplinarnego w Jqdrzejowie wchodzq przedstawiciele nastqpujqcych

in stytu cji:

. oirodek Pomocy Spotecznej Miasta i Gminy w Jedrzejowie ul. 11 Listopada

. Komenda Powiatowa Policji w Jqdrzejowie ul. 11 Listopada

. Zesp6t Kuratorski S4du Rejonowego w Jqdrzejowie ul. 11 Listopada

. Prokuratura Rejonowa wJqdrzejowie ul .  Pi tsudskiego

. ZPOZw Jedrzejowie ul. Chrobrego

. Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w Jqdrzejowie ul .  Reymonta

. Szkola Podstawowa Nr 3 w Jqdrzejowie ul. Reymonta

. Gimnazjum Nr 2 w Jqdrzejowie ul .  Przypkowskiego

. Szkola Podstawowa tvsak6w

. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w JQdrzejowie ul. Okrzei

.  Gminna Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w lqdrzejowie

ANATIZA SWOT

Mocne stfony:

a) Dobrze przygotowana i stale doskonalEca umiejQtno6ci kadra instytucji dziatajqcych na

rzecz rodziny;

b) Znajomo5i problemu i dobrze dzialajqce slu2by zajmujqce siq profilaktykq i wsparciem

rodzin zagro2onych patologiami;

c) Dobra wsp6lpraca z instytucjami zajmujEcymi siq przeciwdziala niem przemocy w

rodzinie;

d) Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna;

e) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzaleinie6;

f) Funkcjonujqcy od 2006 roku Zesp6t lnterdyscyplinarny ds. Przeciwdzialan ia Przemocy w

rodzin ie.

Slabe strony:

a) N iewystarczajqca infrastruktura zaplecza socjalnego gminy.



b) Brak wypracowanych system6w wspomagania dziafa6 profilaktycznych '

c) Brak wystarczajqcych irodk6w na kompleksowe dzialania'

d) Brak NGo na terenie gminy dziatajqcych na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie.

zagroienid:

a) Problemy alkoholowe czfonk6w rodzin

b) Negatywne wzorce zachowah spotecznych.

c) BezradnoS6 w sprawach opiekuiczo-wychowawczych rodzin.

d) Staba kondycja ekonomiczna rodzin.

CEt GI6WNY PROGRAMU

Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie iochrona ofiar przemocy poprzez sp6jne dzialanie

wszystkich sluzb oraz zminimalizowanie prawdopodobieistwa wystepienia akt6w
przemocy poprzez podniesienie SwiadomoSci spolecznej.

CEIE SZCZEGOTOWE

1. Zwiqkszenie dostqpno5ci pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej, socjalnej

dla os6b doznajqcych przemocy w rodzinie.

2. Zwiqkszenie skutecznoSci dzialaf wobec sprawc6w przemocy.

3. Podniesienie poziomu wiedzy, 6wiadomoSci spolecznoSci lokalnej dotyczqcej przemocy

domowej.

4. Systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy iumiejqtno6ci os6b real izujqcych zadania

zwiqzane z przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie.

5. Dzialania profilaktyczne promujEce styl wychowania dzieci bez przemocy.

6. Zwiqkszenie efektywno6ci przeciwdziatania przemocy poprzez dziafania

interdyscyplinarne.

7. Zapewnienie osobom doznajqcym przemocy w razie konieczno6ci schronienia w Oirodku

Wsoarcia.



Harmonogram dzialari

Dziafanie Czas trwania Instytucja

Procedura,,Niebieskie KartY" styczeri 2013 - grudzief
20L4

Pomoc spoleczna, GKRPA,
Policja, stu2ba zdrowia,
oSwiata

Prof i laktyka uzale2niei styczeh 20L3 - grudzie6
20r4

Gminna Komisja
Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych

Psychoterapia indywidualna
i  grupowa dla os6b
doznajacych przemocy

kwiecieh 2013 -  grudzief
20r4

O6rodek Pomocy Spofecznej

Dzialania interwencyjne styczef 2013 - grudziei
20L4

OSrodek Pomocy Spolecznej,
Pol ic ia

Akcja informacyjna
nt przemocy w rodzinie i
p rzeciwdziala n ia przemocy

czerwiec 2013 -  grudzie6
20r4

Wszyscy partnerzy

Poradnictwo socjalne styczef 2013 - grudzief
20r4

Oirodek Pomocy Spolecznej

Szkolenie dla przedstawiciel i
instytucji wsp6lpracujAcych
przy przeciwdziala niu
przemocy w rodzin ie

maj 2013
maj 2O!4

OSrodek Pomocy Spolecznej

Podnoszenie kompetencj i
czfonk6w Zespolu
Interdyscypl inarnego w
lnstytucie Psychologi i
Zdrowia, poprzez zdobycie
certyfikatu Studium
P rzeciwd z iala n ia Przemocy w
Rodzinie.

luty 2013 -  maj 2014 Odrodek Pomocy Spoiecznej

Dziala InoSi Zespolu
interdyscyp lina rn ego
ds. P rzeciwdziala n ia
Przemocy w Rodzinie

styczef 2013 - grudziefi
20r4

Zesp6l Interdyscypl inarny,
O5rodek Pomocy Spolecznej

Poradnictwo prawne kwiecie6 2013 -  grudziei
20r4

OSrodek Pomocy Spolecznej

Poradnictwo medvczne Kwiecief  2013 -  grudziei
2074

Slu2ba zdrowia

Poradnictwo rodzin ne kwiecieri 2013 - grudzie6
2074

06rodek Pomocy Spolecznej

Trening korygujqcy
zachowania agresywne

maj 2013 - grudziert 201"4 O6rodek Pomocy Spolecznej

Podnoszenie kompetencj i
wychowawczych rodzic6w

maj 2013 - grudzief 2OI4 O6wiata,  Porad nia
Psychologiczno -



Pedagogiczna, O6rodek
Pomocy Spoleczn ej

Zapewnienie schronienia
osobom doznajqcYm
przemocy

maj 2013 - grudzief 2OI4 OSrodek Pomocy Spoiecznej,
Powiatowe Centrum PomocY
Rodzinie

PARTNERZY PROGRAMU

. Oirodek Pomocy Spolecznej Miasta i  Gminy w Jqdrzejowie ul .  11 Listopada

. Komenda Powiatowa Policji w Jqdrzejowie ul. 11 Listopada

. Zesp6l Kuratorski Sqdu Rejonowego w JQdrzejowie ul' 11 Listopada

. Prokuratura Rejonowa w Jqdrzejowie ul. Pilsudskiego

. ZPOZ w Jqdrzejowie ul .  Chrobrego

. Stra2 Miejska w Jqdrzejowie ul .  11 Listopada
r Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w Jqdrzejowie ul  Reymonta
. Szkola Podstawowa Nr 2 w Jqdrzejowie ul. Przypkowskiego
. Szkola Podstawowa Nr 3 w Jqdrzejowie ul. Reymonta
. Szkofa Podstawowa Nr 4 w Jqdrzejowie ul. Przypkowskiego
. Gimnazjum Nr 1w JQdrzejowie ul .  Ogrodowa
. Gimnazjum Nr 2 w JQdrzejowie ul .  Przypkowskiego
. Szkota Podstawowa tysak6w, Podchojny, Potok Wielki, Skroni6w, Przqstaw, Rak6w,

Mnich6w ,  Brus, Piaski ,  Jasionna
. Specjalny O6rodek Szkolno - Wychowawczy w Jqdrzejowie ul. Przypkowskiego
. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jqdrzejowie ul. Okrzei
.  Przedszkole Nr 1 w Jqdrzejowie ul .  Mieszka I
.  Przedszkole Nr 2 w Jqdrzejowie ul .  11 Listopada
. Przedszkole Nr 3 w Jqdrzejowie ul .  KoScielna
. , , G a z e t a l e d r z e j o w s k a "
. Gminna Komisja RozwiEzywania Problem6w Alkoholowych w Jqdrzejowie

Lndont FINANSowANIA

Gf6wnym i16dtem f inansowania zadai z zakresu przeciwdziala nia przemocy w rodzinie bqdq

lrodki  Gminnego Programu Prof i laktyki  i  Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych, gdy2

jak wykazata analiza, wszystkie rodziny figurujEce w ostatnim roku w Niebieskich Kartach

sq dotkniqte problemami wynikajqcymi ze spo2ywania alkoholu.

Obslugq organizacyjn4 Zespolu Interdyscyplina rnego ds. Przeciwdziatan ia Przemocy

w Rodzinie zapewnia 06rodek Pomocy Spolecznej w Jedrzejowie.

Wymienione wy2ej l r6dta f inansowania w przypadku ubiegania siq o 6rodki  f inansowe

zewnQtrzne, bqd4 stanowily wklad wtasny.


