RADA MIAST A MARKI
AI. ..J. Pilsud",klego 95

05-270

MARK!

tel. (0-22) 781-10 - 03

Fax 781-13-78

mojo Mazomieckie

Uchwala Nr XVII/1l4/20ll
Rady Miasta Marki
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie przyjecia Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Marki na lata 2011-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzadzie
gminnym (tekstjednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pozn, zm.) w zwiazku z art. 6
ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.
U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z pozn. zm.) Rada Miasta Marki uchwala, co nastepuje:

§1
Przyjmuje sie Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie dla Miasta Marki na lata 2011-2015 stanowiacy zalacznik do niniejszej uchwaly,
§2
Wykonanie uchwaly powierza Burmistrzowi Miasta Marki.

§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zalacznik nr 1do Uchwaly nr XVII/114/2011
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UJO j.

Mazowieckie
Rady Miasta Marki z dnia 30listopada 2011 roku

PROGRAM
PRZECIWDZIAt.ANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE DLA MIASTA MARKI
na lata 2011-2015

Marki, 2011 r.
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I.

WST~P

Teoretyczne podstawy zjawiska przemocy w rodzinie
Nie ma kraju czy spotecznosci nie dotkniete] przernoca, Jest obecna

w

domach,

szkolach, w pracy, w roznych instytucjach oraz mediach. Stanowi problemem, kt6ry
zaqraza zyciu, zdrowiu i poczuciu komfortu psychicznego.
M6wiqc 0 zjawisku przemocy oraz sposobach jej przeciwdzialania, a takze 0 pomocy
ofiarom i sprawcom konieczne jest zdefiniowanie najwazniejszych pojec zwiqzanych
z tq problematykq.
Slownik [ezyka polskiego definiuje przemoc jako: fizycznq

przewag~

wykorzystywanq do czyn6w bezprawnych dokonywanych na kims, nerzucone
bezprawnie wladz~, panowanie (SJP 1993).
Irena Pospiszyl zaproponowala nastepujace okreslenle przemocy: przemoc to

wsze/kie nieprzypadkowe akty godzqce w osobiste wolnosc jednostki tub
przyczyniajqce si~ do fizycznej, a takte psychicznej szkody osoby, wykraczajqce
poza spoleczne zasady wzajemnych re/acji (Pospiszy/1994).
Rada Europy w 1986 roku zdefiniowala zjawisko przemocy okreslajac terminem
.przernoc domowa" katde dzia/anie jednego z czlonk6w rodziny tub zaniedbanie,

kt6re zagrata zyciu, cie/esnej i psychicznej integra/nosci tub wolnosc! innego cz/onka
rotiziny, bed: powatnie szkodzi rozwojowi jego osobowosci (Materialy Rady Europy

1989).
Wedlug definicji zawartej w Ustawie 0 przeciwdzia/aniu przemocy w rodzinie (Oz.
U. nr 180, poz. 1493 z p6i:niejszymi zmianami), przemoc w rodzinie inaczej zwana
przernoca dornowa to jednorazowe tub powtarzajqce sie umyslne dzialanie tub

zaniechanie naruszajqce prawa tub dobra osobiste os6b wymienionych w pkt. 1
(czlonek rodziny - osoba najblitsza w rozumieniu arlo 115 §11 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks Kamy). W szczeqolnosci Sq to zachowania naratajqce te
osoby na niebezpieczensiwo utraty zycie, zdrowia, neruszejece ich godnose,
nietyka/nose cielesne, wolnosc, w tym seksuelne, powodujece szkody na ich zdrowiu
psychicznym tub fizycznym, a takte wywolujqce cierpienia i krzywdy moraIne u os6b
dotkmetycn przemoce (art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.).
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Przemoca w rodzinie okresla sie rowniez zamierzone i wykorzystujqce przewag/l

sHy dzialanie tub zaniechanie skierowane ku czlonkowi rodziny, powodujqce szkody i
cierpienie oraz naruszajqce qodnos« i prawa jednostki (Michalska, JaszczakKuzrnlnska 2009).
Podstawowe kryteria pozwalaiace rozpoznac przemoc w rodzinie to:
a) intencjonalnosc - dzia/ania osoby stosujace] przemoc sa zamierzone i celowe,
ukierunkowane nalczescie] na zdobycie kontroli nad drugim czlowiekiem, czy tez
wymuszenie bezwzqledneqo posluszenstwa:
b) dysproporcja sH - brak r6wnowagi sit w rodzinie- jedna osoba jest zdecydowanie
silniejsza od pozostalych os6b i rnajac tego swiadomosc wykorzystuje swoja
przewaqe:
c) naruszanie godnosci i praw - osoba stosujaoa przemoc narusza god nose
innych osob, poprzez np. deprecjonowanie, ponizanle, wysrnlewanle, osrnleszanie;
d) powodowanie cierpienia i szk6d - osoby dotknlete przernoca doznaja bardzo
bolesnych szk6d psychicznych i fizycznych (Michalska, Jaszczak-Kuzmiriska 2009).

o przemocy m6wi6 rnozna jesli spe/nione jest chocby jedno z wyze] wymienionych
kryteri6w.
Wyr6znia sie nastepujace rodzaje przemocy:
1. przemoc psychiczna - okazywana na

przyklad poprzez ponizanie,

szantaz emocjonalny, nadrnierna kontrole, wywieranie presji
psychicznej, upokarzanie, uzywanie gr6zb, draznienie, wysrniewarue w
towarzystwie, wymuszanie lojalnoscl, zakaz wyrazania wtasnego
zdania, wzbudzanie poczucia winy, nieposzanowanie godnosci,
lekcewazenie prywatnosci i granic drugiej osoby, odrzucenie. To
dzlalanie zrnlerzajace do zniszczenia pozytywnego obrazu dreczone]
osoby.
2. przemoc fizyczna - forma agresji t'tczC\ca si~ z naruszeniem

nletykalnoscl cia/a. W jej zakres wchodza na przyklad takie zachowania
jak: bicie, poszturchiwanie etc. W swej czynnej postaci przybiera
dzlalania bezposrednie z uzyclern sily, kt6rych rezultatem jest
3

nieprzypadkowe zranienie.
3. przemoc seksualna - obejmuje rozne dzialania przymusowe wobec

ofiary w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy (Sasal 2005).
Przymus polega na bezposrednim uzyclu sily fizycznej przez sprawce,
na grozbach uzycla sily lub emocjonalnym szantazu,
4. przemoc ekonomiczna - polega na calkowitym uzaleznleniu

finansowym ofiary przemocy od sprawcy, przybiera ona rozne formy: od
pelnego kontroli i nakaz6w wydzielania pieniedzy, poprzez wymuszanie
pieniedzy, az do niezaspokojenia czy lekcewazenia podstawowych
potrzeb materialnych bliskich os6b. Przernoca ekonomicznqjest
rowniez uniemozfiwienie podjecia pracy.
5. Zaniedbanie - niezaspokojenie potrzeb emocjonalnych i fizycznych,

kt6re niejednokrotnie wyraza sle w odrzuceniu emocjonalnym, braku
zainteresowania tymi potrzebami (Michalska, Jaszczak-Kuzminska
2009). Zjawisko to odnosi si~ przede wszystkim do relacji dzieckorodzic. Bedzie to ciqgle niezaspokajanie podstawowych potrzeb
fizycznych i emocjonalnych m.in. w zakresie:
- reagowania na trudnosci, kt6re przezywa dziecko,
- okazywania wsparcia, troski, zainteresowania i opieki,
- zapewnienia odpowiednich warunk6w materialnych i socjalnych,
- wlasciwepo ubioru, kt6ry bedzie dostosowany do wieku i pory roku,
- opieki medycznej i edukacji,
- odpowiedniego pokierowania rozwojem.
Zaniedbanie nie wiqze si~ z uzyciern sily, jednak rnoze powodowac powazne
szkody psychiczne oraz uszczerbek na zdrowiu.

Przemoc rnoze bye przyczyna powaznych dysfunkcji w rodzinie. Niejednokrotnie
prowadzi do naruszeri norm moralnych i prawnych.
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W cyklu przemocy domowej jako zjawisku powtarzalacym sie wyroznic rnozna trzy
kolejne fazy:
1. Faza narastajacego napiecia - pojawieja sie sytuacje konfliktowe,

kt6rych przyczyny tkwlc mogec poza rodzina. Na tym etapie zaczyna
pojawiac sie agresja.
2. Faza ostrej przemocy - nastepuie ujawnienie zachowan agresywnych.

Sprawca traci kontrole nad soba, nie zwraca uwagi na krzywde innych.
W tej fazie wystepuie interwencja, ofiara decyduje sle zwrocic 0 pomoc.
3. Faza miodowego miesiece- to czas skruchy. Sprawca dostrzega

konsekwencje swoich zachowan. Pr6buje zalaqodzic sytuacje,
przeprasza, obiecuje poprawe Pozwala uwierzyc ofierze, ze takie
zachowanie juz wiece] sil? nie powt6rzy. Ofiary zas wbrew zdrowemu
rozsadkowi wierza, bo taka sytuacja jest dla nich wygodna. Sprawca
nie jest w stanie dlugo pelnlc roli uczynnego i milego, zn6w w nim
narasta napiecle i omawiane fazy przemocy zaczynaja sil? powtarzac
(Sasal 2005).

Ofiarami przemocy w rodzinie sec zar6wno dorosll jak i dzieci, natomiast osobami
stosuiacyml przemoc sec zazwyczaj osoby dorosle.
Najczescie] identyfikowanymi ofiarami przemocy domowej sec kobiety i dzieci.
Jednakze problem dotyczy takze rnezczyzn, os6b starszych i niepelnosprawnych.
Dysfunkcyjnosc rodziny z problemem przemocy ma swoje spoleczne konsekwencje,
np. .dzledzlczerue" postaw przemocowych. Osoby stosujace przemoc czesto
pochodza z dom6w, w kt6rych "wyuczyly" sie przemocy - obserwujac innych
czlonk6w rodziny i ich spos6b radzenia sobie z sytuacjami problematycznymi.
Osoby doznajace przemocy majec niskie poczucie wlasnej wartosci, klopoty z
tozsamoscia, rnniejszq odpornosc na stres, czesto przejawiaja sklonnosc do
kontrolowania innych, dominacji lub calkowitej biernoscl, Dziecko krzywdzone, gdy
dorosnie, rnoze stac sle: oflara przemocy ze sklonnoscia do biernej agresji lub
doroslym

0

postawie kata.
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Kodeks karny przemoc kaze definiowac jako dzialania naruszajace dobra osobiste
czlonk6w rodziny:
- pozostawianie osoby,

wzgl~dem

kt6rej jest si~ zobowiqzanym do opieki, w

sytuacjach zaqrazajacych bezposrednio jej zyciu lub zdrowiu,
- zmuszanie do okreslonych zachowan,
-gwalt,
- naklanianie i zmuszanie do czyn6w nierzqdnych przy wykorzystaniu stosunku
zaleznosci - dopuszczanie si~ czynu lubieznego wzgl~dem osoby ponize]
pietnasteqo roku zycia,
- znecanie sie psychiczne lub fizyczne,
- rozpijanie maloletniego,
- uchylanie sie od obowiazku alimentacyjnego,
-porzucanie maloletniego lub osoby nieporadnej,
- naruszanie ruetykalnosci cielesnej (Sasal 2009).
Bibliografia
(SJP) Slownikj~zyka polskiego, PWN, Warszawa 1993
Materialy Rady Europy -1989, [w:] "Niebieska Linia" nr 4/1999.
. Michalska K., Jaszczak- Kuzrninska D., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwo
Edukacyjne PARPA, Warszawa 2009 .
. Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
1994.
Sasal H. D., Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie,
Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2005.

Podstawy prawne przeciwdziafania przemocy w rodzinie
Podstawa prawna dzialari zwlazanych z przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie
jest:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.

U. Nr 78, poz. 483 ze. zm.).
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Rozdzial drugi pt. "Wolnosci, Prawa i Obowiazki Czlowieka i Obywatela"
reguluje zasady zapewniajqce kazdemu nietykalnoS6 osobista i cielesna oraz stawia
na ich strazy wladze publiczne przyznajqc obywatelowi prawo zadanla od orqanow
wladzy publicznej szczeqolne] ochrony dziecka przed przernoca, okruclenstwem,
wyzyskiem i demoralizacjq,
2.

Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 roku 0 wychowaniu w trzezwosci i
przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Oz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze
zm.),

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Oz.

U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493),
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku 0 pomocy spolecznej «Oz. U. z 2009 r. Nr

175, poz. 1362, z pozn, zm).
Wedlug polskich regulacji prawnych przemoc wobec najblizszych jest przestepstwern
sciqanyrn z urzedu (art. 207 k.k.). Wszystkie instytucje paristwowe i samorzqdowe,
ktore w zwiazku ze swoja dzlalalnoscla dowiedzialy sle

0

popelnieniu przestepstwa

sciqanego z urzedu sa zobowiazane niezwlocznie poinformowac 0 tym prokurature
lub Pclicje. Zaniechanie tego obowiazku rnoze skutkowa6 odpowledzialnoscia kama,
Kazdy, kto powezmle informacje 0 popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu ma
spoleczny obowiqzek zawiadomi6 0 tym prokuratora lub Policje,
Na terenie Miasta Marki przemoc w rodzinie wystepu]e w rodzinach 0 roznym
statusie spolecznym, czesto Iqczy si~ z problemem naduzywania alkoholu, niskimi
dochodami. Skuteczne przeciwdzialanie i zwalczanie tego zjawiska wymaga
wspolpracy roznych shizb i budowania lokalnego systemu przeciwdzialania
przemocy domowej.

II. ZAt.OZENIA PROGRAMU PRZECIWDZIAt.ANIA PRZEMOCY W RODZINIE
1.Zafozenia programu:
- zmiana pojmowania przez spoleczeristwo zjawiska przemocy w rodzinie,
- promowanie wartosci rodziny,
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- edukacja dzieci, rntodzlezy i dorostych w zakresie skutk6w przemocy domowej,
- promowanie metod wychowawczych bez uzycia przemocy.
Podstawowe cele prograrnu to:
- zatrzymanie przemocy, zmniejszenie skali zjawiska,
- zwiekszenie dostepnosci profesjonalnej pomocy dla rodzin uwiktanych w przemoc,
- koordynacja dzialan roznych instytucji wobec problemu przemocy w rodzinie,
- podnoszenie wrazliwosci spotecznej wobec przemocy domowej, stosowanie
jednoznacznych przekaz6w, kt6re mowia, ze nikt nie rna prawa stosowa6 przemocy
wobec drugiego cztowieka, nie rna zadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia
przemocy domowej,
- podnoszenie poziomu swiadomoscl spotecznej na temat problemu przemocy,
rozwijanie kompetencji i urniejetnosci reagowania wobec problemu przemocy.

2. Zadania wlasne Miasta Marki w zakresie przeciwdzialania przemocy w
rodzinie
Zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdziataniu przemocy w rodzinie
(Oz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z pozn, zm.) do zadari wtasnych Miasta Marki
nalezy tworzenie gminnego systemu przeciwdziatania przemocy w rodzinie, tj.:
- opracowanie i realizacja Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Marki,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziatania przemocy w
rodzinie w szczeqolnoscl poprzez dzialania edukacyjne sluzace wzmocnieniu
opiekunczych i wychowawczych kompetencji rodzic6w w rodzinach zaqrozonych
przernoca,
- zapewnienie osobom dotknietyrn przemoca w rodzinie miejsc w osrodkach
wsparcia,
- utworzenie Zespolu Interdyscyplinarnego, kt6ry na terenie Miasta Marki bedzie
prowadzil: diaqnoze zjawiska przemocy w rodzinie, podejrnowal dzialania w
srodowlsku zaqrozonyrn przernoca w rodzinie, inicjowat interwencje w srodowisku
dotknletyrn przemoca w rodzinie, rozpowszechniat informacje 0 instytucjach,
osobach i mozliwosclach udzielania pomocy w Markach oraz inicjowat dzlalania w
stosunku do os6b stosujqcych przemoc w rodzinie.
3. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziatania przemocy w Markach
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Funkcjonowanie
przedstawiciele:

Zespolu

Interdyscyplinarnego,

w

kt6rego

sklad

wchodza

•

Osrodka Pomocy Spolecznej w Markach,

•

Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Markach,

•

Komendy Powiatowej Policji w Wolominie- Komisariat Marki,

•

Wydzialu Spraw Spolecznych Urzedu Miasta Marki,

•

Plac6wek oswiatowo-wychowawczych,

•

Plac6wek sluzby zdrowia,

•

Prokuratury Rejonowej w Wolominie,

•

Kurator6w Sadu Rejonowego w Wolominie,

•

Organizacji pozarzqdowych i instytucji koscielnych.

Zesp61 Interdyscyplinarny dziala na podstawie porozumien zawartych miedzy
Burmistrzem Miasta Marki, a podmiotami dZialajqcymi w Zespole.
4. Elementy lokalnego systemu przeciwdziatania przemocy w rodzinie:

- zasoby instytucjonalne - instytucje i organizacje zajmujace
przemocy w rodzinie wraz z potencjalem organizacyjnym,

si~

problemem

- zasoby ludzkie - specjalisci z roznych dziedzin,
- instrumenty pomocowe i sie6 wsparcia,
- Zesp6llnterdyscyplinarny,
- media lokalne i ponadregionalne.

III. ZASOBY GMINY MARKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAt.ANIA PRZEMOCY W
RODZINIE
1) Sad Rejonowy w Wolominie;
2) Komenda Powiatowa Policji w Wolominie- Komisariat Marki;

3) Prokuratura Rejonowa w Wolominie;
4) Osrodek Pomocy Spolecznej w Markach;
5)

Gminna Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Markach
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6) Plac6wki oswiatowo - wychowawcze;

Zaklady opieki zdrowotnej i dzialajqce Poradnie Zdrowia Psychicznego
oraz Poradnie Terapii Uzaleznien;

7)

8) Pelnomocnik ds. profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych;
9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolominie;

10) Organizacje pozarzadowe i instytucje kosclelne:
11)

Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych - Marki, ul. Sportowa 3, 'tel. 22761- 93-63, gdzie
funkcjonuje

a) Punkt Konsultacyjny Przemocy w Rodzinie
b) Punkt Konsultacyjny dla Os6b z Problemem Narkomanii
c) Grupa psychoedukacyjna dla os6b wymagajqcych wsparcia
d) Bezplatne dyzury prawne.
e) Swietlica profilaktyczna i klub socjoterapeutyczny gromadzqce dzieci i
rntodziez, programy pracy srodowiskowej dla dzieci i rnlodziezy,
f)

Doradztwo i dorazna pomoc psychospoleczna i profilaktyczna osobom,
ze szczeg61nym uwzqlednieniem kobiet.

g) Opieka terapeutyczna dla os6b z problemem narkomanii.

IV. ZAGROZENIA W REALlZACJI ZADAN PRZECIWDZIAt.AJ.A"CYCH PRZEMOCY
W RODZINIE
1) Negatywne wzorce zachowan spolecznych.

2) Bezradnosc w sprawach opiekuriczo - wychowawczych rodzin.
3) Problemy alkoholowe czlonk6w rodzin.
4) Slaba kondycja ekonomiczna rodzin.
5) Nleurniejetnosc rozwiqzywania konflikt6w w rodzinach.
6) Brak swiadornosci dotyczacych mozliwosci rozwiazania swoich

problem6w za pornoca mediacji rodzinnych.
7) Brak dzialalnosci specjalist6w w zakresie mediacji rodzinnych.
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V. CELE PROGRAMU

Cel1
Zapobieganie wystllpowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie
swiadomosci i wrailiwosci spo/ecznej oraz ograniczanie zeburzen iycia
spo/ecznego zwitf/.zanych z wystllpowaniem przemocy.

Zadanie:

a) Edukacja dzieci i mlodzieiy w zakresie sposob6w radzenia sobie ze stresem
i agresjtf/..
Dzialanie:

- prowadzenie zajfi!c wychowawczych oraz zajfi!c informacyjno - edukacyjnych w
plac6wkach oswiatowo - wychowawczych oraz w programach pracy srodowiskowe],
- wspieranie r6i:nych form spedzania czasu wolnego sprzyjajqcych zachowaniom
nieagresywnym, modelujqcych wlasciwe zachowanie lidera, opiekuna, wychowawcy,
- opracowywanie i realizacja innowacyjnych program6w szkolnych w zakresie
profilaktyki i prewencji przemocy realizowanych na terenie szk61,
- promowanie mediacji rodzinnych jako formy rozwiqzywania konflikt6w,
- prowadzanie zajfi!c wychowawczych dotyczqcych nieagresywnego rozwiqzywania
konflikt6w oraz porad prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej
Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych,
- objecle rodzin dysfunkcyjnych opleka spolecznq.
b) Promowanie nieagresywnych zachowan w mediach (prasa, te/ewizja, radio,
Internet).
Dzialanie:

- wspOtpraca z mediami,
- kampanie informacyjne.
Adresaci:

- dzieci i mlodzlez, dorosli, rodziny, spolecznosc lokalna, przedstawiciele medi6w.
Wskainiki osiagni(Jcia celu:

- Iiczba zrealizowanych godzin edukacyjnych,
- Iiczba dzieci objetych edukacjq,
- llczba os6b doroslych objetych poradnictwem,
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- liczba rodzin objetych dziataniami wspierajqcymi i edukacyjnymi.

Cel2
Zatrzymanie sytuacji przemocy - zmniejszanie negatywnych nastflpstw dla
ofiar i swiadk6w wystflpowania przemocy w rodzinie.
Zadanie:

a) Udzielanie profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom dotknietym przemoce
i pozostajClcym w rodzinie, w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub
pobytu.
Dzialanie:

- poradnictwo medyczne (zaklady opieki zdrowotnej), psychologiczne, pedagogiczne,
prawne, pomoc spoleczna,
- funkcjonowanie Interdyscyplinarnego Zespolu do realizacji zadan zwlazanych z
przeciwdziataniem przemocy w rodzinie,
- dzialalnosc Punktu Konsultacyjnego
Problem6w Alkoholowych,

przy Gminnej

Komisji

Rozwiqzywania

- rozpowszechnianie telefonu zaufania: Og61nopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
"Niebieska linia" tel. 801 - 120 - 002,
- promowanie i realizacja "Niebieskiej karty" zakladanej przez Osrodek Pomocy
Spotecznej, Policje, Gminnq Kornisje Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz
lekarzy w Zakladach Opieki Zdrowotnej, szkoly,
b) Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotknifltym przemoce i zmuszonym
do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania, pobytu lub rodziny.
Dzialanie:

- udzielanie informacji dotyczqcej bezpiecznego schronienia osobom dotknletyrn
przernoca w osrodkach interwencji kryzysowej zlokalizowanych na terenie
wojew6dztwa mazowieckiego i osrodkach wsparcia,
- przeprowadzanie rozm6w profilaktycznych z osobami stosujqcymi przemoc oraz
doswiadczajacyrni przemocy,
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- przesylanie wnloskow do Sqdu Rejonowego w Wolominie
maloletnich,
opracowywanie i rozpowszechnianie rnatenatow
mleszkaricow Marek 0 rnozliwych formach pomocy.

0

wglqd w sytuacje

informacyjnych

wsrod

Adresaci:

- osoby dotkniete przemoca, w szczeqolnosci ofiary i swiadkowie przemocy.
Wskainiki osiqgniftcia celu:

- Iiczba osob objetych poradnictwem oraz pomoca i wsparciem.

Cel3
Wychodzenie z sytuacji przemocy • zapobieganie stosowaniu przemocy w
rodzinie.
Zadanie:

Dzialania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
RozwiCfzywania Probtem6w Atkohotowych Oraz Przeciwdzialania Narkomanii
Miasta Marki we wsp61pracy ze Starostwem Powiatowym w Wolominie.
Dzialanie:

- wspolpraca ze Starostwem Powiatowym w Wolominie w zakresie kierowania osob
doswladczejacych przemocy do osrodkow wsparcia.
Adresaci:

- sprawcy przemocy, ofiary przemocy.
Wskainiki osiqgniftcia celu:

- Iiczba sprawcow przemocy objetych dzialaniami, liczba ofiar przemocy objetych
dzialaniami.

Cel4
Poprawa skutecznosci dzialafl os6b zobowlezenyct: i uprawnionych do
przeciwdzialania przemocy oraz monitorowanie wyst~powania przemocy w
rodzinie, jej rozmiar6w i skutk6w spolecznych oraz efektywnosci
podejmowanych dzialafl.
Zadanie:

a) Oddzialywania na osoby zajmujCfce si~ zawodowo tub spolecznie, posrednio
tub bezposrednio, przemoce w rodzinie, w tym na organizacje pozerzedowe.
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Dzia/anie:

- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne,
- szkolenia z zakresu przeciwdzia!ania przemocy w rodzinie,
- konferencje i kampanie spo!eczne.
b) Oddzialywanie na spotecznosci lokalne w celu wteczenl« spoiecznosct w
system monitorowania zjawisk zwiClzanych z wystllpowaniem przemocy.
Dzia/anie:

- funkcjonowanie Interdyscyplinarnego Zespo!u do realizacji zadari zwlazanych z
przeciwdzia!aniem przemocy w rodzinie oraz grup roboczych.
Adresaci:

- instytucje i sluzby zajmujqce
kuratorzy, sady)

si~

zawodowo lub spolecznie przemoca (policja,

- organizacje pozarzadowe, srodowiska lokalne,
wychowawcy przedszkoli i szk6!, pracownicy socjalni.

pedagodzy,

psychologowie,

V. ZADANIA PROGRAMU
Lp

ZADANIE

OPIS ZADANIA

TE
RM

REALIZATOR LUB
KOORDYNATOR

IN
RE
ALI
ZA

CJI

1

Uchwa!a w sprawie
trybu
i sposobu
powo!ywania
i
odwolywania
cz!onk6w
Zespolu
Interdyscyplinarnego
oraz szczeqolowe
warunki
jego
funkcjonowania

Uchwa!a
okreslajaca
zadania 2011
Zespolu Interdyscyplinarnego i
grup roboczych, definiujqca sklad
zespolu oraz czestotliwosc jego
spotkari

2.

Powolanie Zespolu Zesp6!
Interdyscyplinarny 2011
Interdyscyplinarnego powolany zostanie Zarzqdzeniem
Burmistrza Miasta Marki. W sklad
zespolu wejdq przedstawiciele:
Osrodka Pomocy Spolecznej w
Markach,
Gminnej
Komisji
Rozwiqzywania
Problem6w
14

Rada Miasta Marki

Burmistrz Miasta
Marki

Alkoholowych
w
Markach,
Komendy Powiatowej Policji w
Wolominie - Komisariat Marki,
Wydzialu wlasciwego dla spraw
spolecznych UMM Marki, plac6wek
oswiatowo-wychowawczych,
w
Prokuratury
Rejonowej
Sadu
Wolominie,
Kuratorzy
Rejonowego w Wolominie.

3.

4.

Czlonkowie
Zespolu 2011
Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych zloZq Burmistrzowi
Miasta Marki oswladczenie 0
nastepulace] tresci:
"Oswiadczam, te zachowam
poutnosc informacji i danych, kt6re
uzyskalem przy realizacji zeden
zwiqzanych z przeciwdzialaniem
przemocy w rodzinie oraz, te
znane
mi
Sq
przepisy
0
odpowtedzietnosci
kamej
za
udostepnieme danych osobowych
lub umotliwienie do nich dostepu
osobom nieuprawnionym".

Ziozenie
uroczystych
przyrzeczen

Prowadzenie przez
Zesp61
Interdyscyplinarny
zintegrowanych
skoordynowanych
dziafan w zakresie
przeciwdzialania
przemocy

dztalan

Podejmowanie

w

od

srodowlsku zaqrozonym przernoca 2011

w rodzinie, majqcych na celu
zapobieganie zjawisku:

•

diagnozowanie
problemu
przemocy w rodzinie,

•

opracowanie
realizacja
planu
pomocy
w
indywidualnych przypadkach,

•

rozpowszechnianie
informacji 0 instytucjach oraz
mozliwosciach
udzielania
pomocy
w
srodowisku
lokalnym,

•

w
iniqowanie
dzialari
stosunku do os6b stosujqcych
przemoc w rodzinie,

•

monitorowanie
sytuacji
rodzin, w kt6rych dochodzi do
przemocy,
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Burmistrz Miasta
Marki

Przewodniczqcy
Zespo!u
Interdyscyplinarnego

5.

6.

Realizacja
program6w ochrony
oflar przemocy w
rodzinie

Podniesienie
poziomu wiedzy i
umlejetnosci
os6b
realizujqcych
zadania zwlazane z
przeciwdzialaniem
przemocy

•

prowadzenie dokumentacji
dzialari
podejmowanych
wobec rodzin, w kt6rych
dochodzi do przemocy oraz
efekt6w tych dzialari.

•

kierowanie ofiar przemocy
do osrodkow wsparcia, punktu
konsultacyjnego przy Gminnej
Komisji
Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych

•

praca socjalna z osobami
doznajqcymi przemocy.

•

systematyczne
szkolenia
wszystkich
przedstawicieli
slui:b podejmujqcych dzialania
na rzecz rodzin uwiklanych w
przemoc, w tym szkolenia z
zakresu
diagnozowania
przemocy w rodzinie

ad
2011

Zesp61
Interdyscyplinarny

ad
2011

Pelnomocnik ds.
profilaktyki i
rozwiqzywania
problem6w
alkoholowych;

ad

Zesp61
InlerdyscypJinarny i
czlonkowie grup
roboczych,
Pelnomocnik ds.
profilaktyki i
rozwiqzywania
problem6w
alkoholowych;

w rodzinie
7.

Zmiana postawy
mieszkaric6w wobec
przemocy w rodzinie
poprzez dzialania
informacyjno edukacyjne

• dostarczanie informacji a
instytucjach udzielajacych
pomocy i wsparcia ofiarom
przemocy w rodzinie
• rozpowszechnianie
material6w edukacyjnych
(broszur, ulotek, plakat6w)
dotyczacych zjawiska
przemocy w rodzinie wsrod
lokalnej spolecznoscl,

2011

UAE~NI
·Wy
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