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RADA MIEJSKA W RADLINIE DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW:

1. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.

1390).

2. Ustawę  z  dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286).

3. Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

4. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.

z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

5. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Nr

76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku,

6. Program Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  w Województwie  Śląskim na  lata  2014-2020

przyjęty Uchwała nr 1359/351/IV 2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 lipca 2014

roku,

wprowadza do realizacji Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy dla

Radlina na lata 2016-2020.

I. WSTĘP
Jednym z podstawowych zadań instytucji  państwa jest  ochrona rodziny i  wszystkich jej  członków

przed  zagrożeniami,  w tym również  zagrożeniami  wewnętrznymi,  do  których  z  całą  pewnością  można

zaliczyć przemoc. Rodzina stanowi system, wewnątrz którego wszyscy jej członkowie oddziałują na siebie

nawzajem,  tworząc  relacje  i  powiązania  między  sobą,  które  pozwalają  zachowywać  stan  równowagi

i prawidłowego funkcjonowania. Przemoc w rodzinie zaburza tę równowagę, ponieważ narusza podstawowe

prawa  każdego  człowieka,  dlatego  przywrócenie  prawidłowego  funkcjonowania  rodziny  wymaga

podejmowania działań o charakterze interdyscyplinarnym.

Zgodnie  z  definicją  zawartą  w art.  2  ust.  2  ustawy z  dnia  29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

przemocy  w  rodzinie  przez  przemoc  w  rodzinie  należy  rozumieć  jednorazowe  albo  powtarzające  się

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny i 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,

powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i  krzywdy

moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Powyższa  ustawa  w  art.  6  ust.  1  nakłada  na  gminy  obowiązek  tworzenia  gminnego  systemu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w skład którego wchodzi m.in. opracowanie i realizacja gminnego

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, a głównym celem Programu

jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Radlina.
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II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU
Gminy  zobowiązane  są  do  realizacji  zadań  wynikających  z  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  roku

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań własnych gminy,  zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy

należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony

ofiar przemocy.

2. Prowadzenie  poradnictwa  i  interwencji  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie

w szczególności  poprzez  działania  edukacyjne  służące  wzmocnieniu  opiekuńczych

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

4. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Gmina  podejmuje działania  na rzecz przeciwdziałania  przemocy w rodzinie,  w szczególności  w ramach

pracy  w  zespole  interdyscyplinarnym  powoływanym  przez  burmistrza,  w  skład  którego  wchodzą

przedstawiciele  instytucji  zaangażowanych w działania  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a głównym jego zadaniem jest integracja i koordynacja

działań instytucji i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

2. Podejmowanie  działań  w  środowisku  zagrożonym  przemocą  w  rodzinie  mających  na  celu

przeciwdziałanie temu zjawisku.

3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

4. Rozpowszechnianie  informacji  o  instytucjach,  osobach  i  możliwościach  dzielenia  pomocy

w środowisku lokalnym.

5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dane  statystyczne  sporządzane  co  roku  przez  różne  instytucje  powołane  do  działania  na  rzecz

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozwalają jedynie oszacować rozmiary tego zjawiska, gdyż pewna

ilość  przypadków  przemocy  nie  jest  zgłaszana  i  ujawniana,  co  wiąże  się  m.in.  z mechanizmami

psychologicznymi i oddziaływaniem sprawców na osoby doznające przemocy.

Nowelizacja  ustawy  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  z  2010  roku  nałożyła  na  gminy

obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, których jednym z celów miało stać się koordynowanie

działań  zapobiegających  przemocy  w  rodzinie  na  terenie  gminy.  Od  tamtej  pory  to  właśnie  zespół

interdyscyplinarny,  w  skład  którego  wchodzą  przedstawiciele  szeregu  instytucji  przeciwdziałających

przemocy, wyznacza kierunki działań w tym zakresie i zbiera dane statystyczne, których analiza pozwala

oszacować skalę zjawiska.
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Tabela 1. Liczba Niebieskich Kart przesłanych do Zespołu Interdyscyplinarnego i liczba rodzin, w których
prowadzono procedurę. (*dane za rok 2011 obejmują okres od września do grudnia 2011 r.).

Rok Liczba Niebieskich Kart Liczba rodzin

  2011* 51 41

2012 108 108

2013 118 147

2014 118 160
źródło: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Radlinie.

Można zauważyć, że w ciągu ostatnich lat znacząco wzrosła liczba rodzin, w których wystąpiło podejrzenie

występowania przemocy. Na taki stan składają się obecnie dwa powody.

Pierwszym z  nich  jest  z  całą  pewnością  nagłośnienie  spraw związanych  z  problemem przemocy

w rodzinie, co prowadzi do tego, że ludzie coraz częściej zgłaszają się do odpowiednich instytucji. Jest to

zjawisko pozytywne, gdyż coraz więcej osób stosujących przemoc zdaje sobie sprawę z tego, że przemoc

w rodzinie jest zjawiskiem, które ma coraz mniejsze przyzwolenie społeczeństwa coraz częściej otwarcie

reagującego przeciw przemocy w rodzinie.

Drugim powodem jest  jednak to, że zjawisko przemocy dotyka jednak coraz większą ilość rodzin.

Lista powodów, dla których ktoś decyduje się stosować przemoc wobec osób najbliższych, jest długa i nie

sposób w tym miejscu wyliczyć ich wszystkich. Jednak z całą pewnością można powiedzieć, że czynnikami

znacząco podnoszącymi ryzyko wystąpienia przemocy w rodzinie są przede wszystkim wszelkiego rodzaju

uzależnienia.  W ponad 90% rodzin  objętych  na  terenie  Radlina  procedurą  Niebieskiej  Karty występuję

problem uzależnień – głównie od alkoholu. Najczęściej to właśnie mężczyźni (gdyż to oni stanowią ponad

95% sprawców przemocy domowej) będący pod wpływem alkoholu decydują się na stosowanie przemocy.

Problemy wynikające z uzależnień mają znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Liczba osób

uzależnionych od alkoholu jest trudna do oszacowania, jednak odnosząc się do kwestii  alkoholu, można

posiłkować się danymi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radlinie.

Tabela 2. Liczba wniosków kierowanych do MKRPA w Radlinie w latach 2012-2014.

2012 2013 2014

Policja 10 13 17

Członkowie rodzin 22 17 15

Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0 16

Asystent rodziny 0 1 1

Kurator sądowy 0 1 1

Inne 0 2 0

OGÓŁEM 32 34 50
źródło: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radlinie.
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Z powyższej tabeli  wynika, że ilość złożonych wniosków o leczenie odwykowe w ostatnich latach

utrzymuje  tendencję  wzrostową.  Duża  część  tych  wniosków  dotyczy  osób,  które  będąc  pod  wpływem

alkoholu,  stosowali  przemoc  wobec  swojej  rodziny.  Niepokojącym jest  także  to,  że  w  ostatnim czasie

uwidocznił  się  problem związany z  dopalaczami,  które nie  tylko wywołują  agresję,  ale  powodują  także

zatrucia. Z uwagi na obowiązujące przepisy, nadzór na dopalaczami sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim, z której danych wynika, że do końca września 2015 r. liczba

osób  zatrutych  dopalaczami  wynosi  już  130,  podczas  gdy przez  cały poprzedni  rok  było  to  125 osób.

Z terenu Radlina w tym roku dopalaczami zatruło się już 5 osób. Z uwagi na to, że środki psychoaktywne

poprzez  swoje  działanie  pobudzające  prowadzą  do  zwiększenia  agresji  i  braku  zahamowań,  mogą  stać

poważnych problem dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Mimo zmian w dobrym kierunku należy stwierdzić, że rodzina dotknięta problemem przemocy trafia

do odpowiednich instytucji za późno – najczęściej w sytuacji, kiedy sprawca czuje się już bardzo pewnie,

a problemy rodzinne się nawarstwiają.

Wykres 1. Liczba Niebieskich Kart cz. A sporządzonych przez poszczególne instytucje.

źródło: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Radlinie.

Powyższy wykres jasno obrazuje fakt, że procedura Niebieskiej Karty jest wszczynana najczęściej podczas

interwencji domowych, kiedy to rodzina jest już w bardzo głębokim kryzysie, co wymaga poświęcenia jej

dużo więcej czasu w celu zażegnania sytuacji kryzysowej – najpierw poprzez zapewnienie bezpieczeństwa,

a później przez systematyczną pracę mającą na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przyszłości. Tak

więc po raz kolejny należy podkreślić, że działania edukacyjne i informacyjne skierowane zarówno do osób

doświadczających  przemocy,  jak  i społeczności  lokalnej  mają  kluczowe  znaczenie  w  długofalowym

planowaniu strategii  przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Takie działania pozwalają nie tylko ujawnić

nowe rodziny dotknięte przemocą, ale przede wszystkim umożliwiają zrobienie tego na wczesnym etapie
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kryzysu, co daje możliwość szybszego powrotu rodziny do normalnego życia bez przemocy.

Zjawisko  przemocy  w  rodzinie  znajduje  również  swoje  odbicie  w  działaniach  wymiaru

sprawiedliwości, których celem jest ukaranie sprawców przemocy łamiących prawo. Należy w tym miejscu

podkreślić, że przemoc w rodzinie sama w sobie nie jest obecnie przestępstwem ujętym w Kodeksie karnym

(k.k.). Przestępstwami ujętymi w ww. kodeksie, powiązanymi z przemocą mogą być m.in.:

• ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 k.k.),

• naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia (art. 157 k.k.),

• groźby karalne (art. 190 k.k.),

• zmuszenie do określonego zachowania (art. 191 k.k.),

• zgwałcenie (art. 197 k.k.),

• znęcanie się nad osobą najbliższą (art. 207 k.k.).

W zdecydowanej większości przypadków, kiedy sprawy związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez

grupy  robocze  w  ramach  procedury  „Niebieska  Karta”  są  przekazywane  organom  właściwym  do

prowadzenia postępowania przygotowawczego, najczęstszy zarzut dotyczy przestępstwa z art. 207 § 1 k.k. tj.

„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub

przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej

stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. W ciągu trzech

minionych lat  Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim skierowała do sądu 389 aktów oskarżenia

z ww. artykułu.

Wykres 2. Liczba skierowanych do sądów aktów oskarżenia z art. 207 § 1 k.k. przez Prokuraturę Rejonową
w Wodzisławiu Śląskim.

źródło: Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim.

Z powyższych danych wynika, że ilość spraw rozpatrywanych przez sądy, które są związane bezpośrednio ze

stosowaniem przemocy w rodzinie, utrzymuje się w ostatnich latach na wysokim poziomie. Może być to
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związane  ze  zwiększającą  się  ilością  wykrytych  przypadków  przemocy  i znęcania  się  nad  osobami

najbliższymi,  ale  również  z  większą  determinacja  osób  doświadczających  przemocy  w  rodzinie,  które

decydują  się  na  złożenie  zawiadomienia  o przestępstwie i  na  etapie  postępowania  nie  chcą rezygnować

z zeznań.  Z  uwagi  na  powyższe  bardzo  ważnym  zadaniem  stojącym  przed  instytucjami  i  osobami

przeciwdziałającymi  przemocy jest  odpowiednia  praca  z  osobami  doświadczającymi  przemocy,  w którą

należy także włączyć odpowiednie motywowanie tych osób, jak i przygotowanie do trwającego często długo

procesu sądowego.

Przedstawiona wyżej  statystyka dotyczy wszystkich spraw dotyczących znęcania się prowadzonych

przez  Prokuraturę  Rejonową  w Wodzisławiu  Śląskim.  Jeśli  chodzi  o  ilość  spraw dotyczących  Radlina,

można tutaj odnieść się do statystyk prowadzonych przez Komisariat Policji w Radlinie.

Tabela 3. Ilość postępowań skierowanych do prokuratury w latach 2012-2014 przez Komisariat Policji
w Radlinie w sprawach o znęcanie się nad rodziną.

Rok Liczba postępowań

2012 14

2013 16

2014 18
źródło: Komisariat Policji w Radlinie.

Porównując dane zawarte w powyższej  tabeli  z danymi zawartymi w Tabeli 1 dotyczącej liczby rodzin,

w których  prowadzono  procedurę  Niebieskiej  Karty,  odsetek  postępowań  kierowanych  przez  policję  do

prokuratury waha się od 11% do 13% – warto tutaj zaznaczyć, że statystyka ta dotyczy tylko przestępstwa

znęcania się nad osobą najbliższą (art. 207 § 1 k.k.). Wartym podkreślenia jest fakt, że częstym zjawiskiem

w rodzinach dotkniętych problemem przemocy w rodzinie jest współuzależnienie ofiary od sprawcy, które

często powoduje niechęć ofiar do podejmowania jakichkolwiek działań, a zwłaszcza tych, które mogłyby

w jakikolwiek sposób zaszkodzić sprawcy przemocy.  Praca z osobą doznającą przemocy nad zerwaniem

z tego rodzaju  współuzależnieniem jest  procesem długotrwałym,  jednak niezbędnym z  punktu  widzenia

wprowadzenia trwałej poprawy sytuacji rodzinnej i rozwiązania problemu przemocy w rodzinie.

Tabela 4. Ilość wyroków o czyny popełnione z art. 207 k.k. na terenie Radlina w latach 2012-2014.

Rok Liczba wyroków

2012 10

2013 17

2014 12
źródło: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim Wydział II Karny.

Analizując  dane  zawarte  w powyższej  tabeli  należy stwierdzić,  że  przeważająca  większość  postępowań

dotyczących  znęcania  się  nad  osobą  najbliższą,  które  policja  przekazała  do  prokuratury,  kończyły  się
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wydaniem wyroku orzekającego winę sprawcy. Wynika z tego, że jeśli ofierze przemocy uda się z pomocą

specjalistów przełamać barierę strachu przed sprawcą, to wówczas udowodnienie sprawcy łamania przez

niego  prawa  jest  dużo  bardziej  prawdopodobne.  Jeśli  osoba  taka  zdecyduje  się  złożyć  zeznania  i  je

podtrzymać na etapie procesu, szanse na ukaranie sprawcy znacząco rosną.

Dlatego też działania członków grup roboczych prowadzących pracę z rodzinami powinny być   oparte

przede wszystkim na pracy z osobami doznającymi przemocy, gdyż bez współpracy tych osób długotrwała

zmiana sytuacji rodzinnej i wyeliminowanie problemu przemocy są mocno utrudnione.

III.ADRESACI PROGRAMU
Adresatami Programu są:

• osoby doświadczające przemocy,

• osoby stosujące przemoc, 

• świadkowie  przemocy  (ze  szczególnym  uwzględnieniem  dzieci  w  rodzinach  dotkniętych

przemocą),

• społeczność Radlina (poprzez działania o charakterze profilaktycznym),

• osoby i instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Dokument  odnosi  się  do funkcjonującego w mieście  systemu przeciwdziałania  przemocy i inicjuje

działania,  które  będą  realizowane  przez  osoby  i  instytucje  zajmujące  się  przeciwdziałaniem  przemocą

w rodzinie,  zwłaszcza  pracowników  pomocy  społecznej,  organów  ścigania  i  wymiaru  sprawiedliwości,

oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

IV. REALIZATORZY PROGRAMU
Realizatorami Programu są:

• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Radlinie,

• Urząd Miasta Radlina,

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie,

• Komisariat Policji w Radlinie,

• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radlinie,

• Świetlica Środowiskowa „Koliba” w Radlinie,

• placówki oświatowe z terenu Radlina,

• podmioty prowadzące działalność związana z ochroną zdrowia,

• organizacje  pozarządowe  i  inne  podmioty  działające  w  obszarze  przeciwdziałania  przemocy

w rodzinie.
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V. CELE PROGRAMU

Cel główny:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności  i  skuteczności  pomocy i  ochrona ofiar

przemocy w rodzinie.

Dążenie do realizacji powyższego celu wymaga kompleksowych działań w każdym obszarze związanym

z problemem  przemocy  w  rodzinie,  dlatego  określono  pięć  priorytetów  (celów  szczegółowych),  które

wyznaczają kierunki poszczególnych działań i zadań:

1. Zwiększenie skuteczności pomocy osobom, które doświadczają przemocy w rodzinie.

2. Zintensyfikowanie działań skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

3. Wspieranie osób będących świadkami przemocy w rodzinie, zwłaszcza dzieci.

4. Podniesienie  kompetencji  osób  realizujących  zadania  związane  z przeciwdziałaniem  przemocy

w rodzinie.

5. Kształtowanie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy i problemów z nią

związanych.

VI.ZADANIA PROGRAMU
Zadanie 1. Realizacja procedury Niebieskiej Karty zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13

września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”:

• kierowanie ofiar  przemocy do odpowiedniego specjalisty (np.  psychologa,  terapeuty,  pracownika

socjalnego),

• współpraca z instytucjami prowadzącymi ośrodki dla ofiar przemocy domowej,

• praca socjalna z osobami doznającymi przemocy.

Termin realizacji:

• 2016 – 2020

Wskaźniki monitoringu:

• liczba ofiar kierowanych do placówek dla ofiar przemocy,

• liczba Niebieskich Kart wypełnionych przez przedstawicieli uprawnionych podmiotów,

• liczba placówek, które wszczęły procedurę Niebieskiej Karty,

• liczba ujawnionych ofiar przemocy w rodzinie,

• liczba zakończonych procedur.

Zadanie  2.  Prowadzenie  konsultacji  i  wsparcia  psychologicznego  dla  rodzin  dotkniętych  przemocą

w rodzinie:

• praca  specjalistów w zakresie  diagnozy problemów rodziny oraz  udzielania  pomocy i wsparcia
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(m.in. psychologicznego, prawnego, socjalnego),

• tworzenie  warunków  do  rozwoju  pracy  grupowej  z  osobami  doświadczającymi  przemocy

w rodzinie.

Termin realizacji:

• 2016 – 2020

Wskaźniki monitoringu:

• liczba osób korzystających z pomocy,

• liczba członków grupy samopomocowej.

Zadanie 3. Zapewnienie miejsca osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w mieszkaniach chronionych

oraz kierowanie do Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy:

• kierowanie ofiar przemocy do mieszkania chronionego oraz specjalistycznego ośrodka wsparcia,

• praca socjalna z osobami doznającymi przemocy przebywającymi w mieszkaniach chronionych.

Termin realizacji:

• 2016 – 2020

Wskaźniki monitoringu:

• liczba osób skierowanych do mieszkania chronionego,

• liczba osób skierowanych do powiatowego ośrodka wsparcia.

Zadanie 4. Działania informacyjne adresowane do sprawców przemocy:

• przekazywanie kompleksowej informacji dotyczącej konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie,

• rozdysponowanie  materiałów  informujących  o  odpowiedzialności  za  stosowanie  przemocy

w rodzinie,

• informowanie  o  możliwościach  uzyskania  pomocy i  wsparcia  (m.in.  o  programach  korekcyjno-

edukacyjnych).

Termin realizacji:

• 2016 – 2020

Wskaźniki monitoringu:

• ilość sprawców, którym przekazano materiały informacyjne,

• liczba sprawców, dobrowolnie zgłaszających się do programu korekcyjno-edukacyjnego.

Zadanie  5. Zwiększenie  liczby i  adekwatności  reakcji  na  przypadki  przemocy w rodzinie  przez ofiary,

świadków oraz instytucje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

• zwiększenie  wiedzy  społeczności  lokalnej  o  organizacjach  i  instytucjach  zajmujących  się

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

• zwiększenie wiedzy osób doznających przemocy w rodzinie o istniejących formach pomocy,

• zwiększenie zaufania osób doznających przemocy do instytucji i organizacji pomocowych.
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Termin realizacji:

• 2016 – 2020

Wskaźniki monitoringu:

• procent  społeczności  lokalnej  posiadającej  wiedzę  na  temat  możliwości  uzyskania  wsparcia  na

terenie Radlina,

• liczba osób samodzielnie zgłaszających przemoc w swojej rodzinie,

• liczba  osób  –  ofiar  przemocy  samodzielnie  inicjujących  kolejne  działania  w  trakcie  trwania

procedury Niebieskiej Karty.

Zadanie 6. Działania na rzecz zmniejszenia zależności pomiędzy przemocą w rodzinie a uzależnieniami

(zwłaszcza dotyczącymi alkoholu i środków psychoaktywnych):

• kierowanie sprawców uzależnionych od alkoholu do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych,

• motywowanie sprawców uzależnionych do uczestnictwa terapii odwykowej,

• informowanie o zależnościach pomiędzy uzależnieniami a przemocą w rodzinie.

Termin realizacji:

• 2016 – 2020

Wskaźniki monitoringu:

• liczba  osób  mogących  stosować  przemoc,  skierowanych  do  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,

• liczba osób mogących stosować przemoc, skierowanych na terapie odwykowe,

• liczba osób mogących stosować przemoc, dobrowolnie zgłaszających się na terapię odwykową.

Zadanie 7. Podnoszenie wiedzy i umiejętności osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy na terenie

Radlina:

• uczestnictwo w szkoleniach adresowych do specjalistów zajmujących się problemem przemocy w

rodzinie,

• poprawa współpracy pomiędzy osobami, instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w realizacji

Programu,

• włączanie  nowych  instytucji  i  organizacji  do  lokalnego  systemu  przeciwdziałania  przemocy

w rodzinie.

Termin realizacji:

• 2016 – 2020

Wskaźniki monitoringu:

• liczba szkoleń dla pracowników instytucji,

• liczba spotkań interwizyjnych członków grup roboczych,

• liczba  podmiotów  i  placówek  realizujących  działania  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy
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w rodzinie.

Zadanie  8. Prowadzenie  działań  informacyjno-edukacyjnych  oraz  kampanii  przekazujących  wiedzę

o problemie przemocy w rodzinie (m.in. formach przemocy, aktualnych przepisach prawa, możliwościach

uzyskania pomocy) adresowanych do członków społeczności lokalnej:

• projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (np. spotkania edukacyjne),

• rozdysponowanie materiałów informacyjnych,

• dostarczanie  informacji  o  instytucjach  udzielających  pomocy  i  wsparcia  członkom  rodzin

dotkniętych przemocą w rodzinie,

• tworzenie punktów informacyjnych – dyżurów specjalistów (m.in. w placówkach oświatowych),

• stworzenie i rozwijanie strony internetowej, stanowiącej kompendium wiedzy o zjawisku przemocy

oraz możliwościach uzyskania pomocy na terenie Radlina,

• publikowanie artykułów w biuletynie miejskim dotyczącym tematyki przemocy w rodzinie.

Termin realizacji:

• 2016 – 2020

Wskaźniki monitoringu:

• liczba uczestników projektów edukacyjnych,

• liczba zrealizowanych spotkań,

• procent członków społeczności lokalnej deklarujących znajomość prowadzonych kampanii,

• liczba rozdysponowanych materiałów informacyjnych,

• liczba dyżurów,

• liczba odwiedzin strony internetowej,

• liczba artykułów w biuletynie.

Zadanie  9.  Prowadzenie  bazy  danych  dotyczących  zjawiska  przemocy  na  terenie  Radlina  i dokonanie

analizy zbieranych danych:

• prowadzenie rejestrów dotyczących realizacji procedury Niebieska Karta,

• badanie metodą ankiety lub wywiadu wiedzy społeczności lokalnej dotyczącej zjawiska przemocy

w rodzinie oraz ich postaw wobec niego (rok 2016 oraz 2020).

Termin realizacji:

• 2016 - 2020

Wskaźniki monitoringu:

• liczba Niebieskich Kart (cz. A, C, D),

• liczba spotkań grup roboczych,

• liczba zakończonych procedur,

• liczba przeprowadzonych ankiet,

• liczba przeprowadzonych wywiadów.
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VII. FINANSOWANIE PROGRAMU
Źródłem finansowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie dla Radlina na lata 2016-2020 są:

1. Środki własne gminy:

a) będące w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie na realizację zadań związanych

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

2. Środki zewnętrzne:

a) pochodzące z konkursów i programów wspierających działania związane z przeciwdziałaniem

przemocy w rodzinie (np. Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”) - w przypadku zakwalifikowana

przedstawionego projektu do programu.

Ramy  finansowe  Programu  są  uzależnione  od  możliwości  finansowych  Miasta  Radlin.  W planie

finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2015 środki przewidziane na realizację zadań związanych

z przeciwdziałaniem przemocy  w  rodzinie  wynoszą  116  148,00  zł.  Środki  te  obejmują  wynagrodzenia

pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług oraz szkolenia pracowników i koszty podróży

służbowych.

VIII. MONITORING I EWALUACJA
Wdrożenie  Programu  oraz  jego  realizacja  będą  prowadzone  przede  wszystkim  poprzez  działania

Zespołu Interdyscyplinarnego w Radlinie,  który będzie współdziałał  z innymi podmiotami  realizującymi

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Monitorowanie problemów będzie odbywało się

przede wszystkim poprzez zbieranie danych statystycznych (ilościowych i jakościowych), które po analizie

umożliwią opracowanie wniosków oraz priorytetowych działań na kolejne lata.

Wyniki  monitoringu  zostaną  uwzględnione  przez  Zespół  Interdyscyplinarny  w  corocznym

sprawozdaniu  z  realizacji  zadań  związanych  z  przeciwdziałaniem przemocy  w  rodzinie,  które  zostanie

przedłożone Burmistrzowi Miasta Radlina do dnia 31 marca następującego po roku, za który sporządzono

sprawozdanie.
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