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WPROWADZENIE
Przemoc jest jednym z negatywnych zjawisk o wymiarze społecznym.
Zjawisko to pojawia się w większości sytuacji życiowych, które opierają się na
wzajemnych

międzyludzkich

relacjach.

Wiadomym

jest,

że

oprócz

pozytywnych oddziaływań, ludzie we wzajemnych relacjach kierują się też
niestety, uprzedzeniami, chęcią dominacji, czy też potrzebą zaimponowania
innym, przez co dochodzi do konfliktów, agresji. Te z kolei wielokrotnie nie są
rozwiązywane na płaszczyźnie dialogu, lecz siły, i nie tylko fizycznej, ale
również psychicznej.
Jednym z najbardziej zagrożonych przemocą obszarów życia społecznego
jest rodzina. Ta podstawowa komórka społeczna narażona jest na wiele
oddziaływań zewnętrznych, mogących przynieść pozytywne, jaki w przypadku
przemocy domowej negatywne efekty. Zjawisko przemocy domowej niestety
pozostawia często wśród osób nią dotkniętych nie tylko urazy fizyczne, ale
przede wszystkim urazy o charakterze psychicznym, które powodują w dalszym
życiu szereg zjawisk destruktywnych.
Przemoc w tym domowa to zjawisko złożone, rozgrywa się bez
świadków, w jej skład wchodzi szereg przemyślanych i wyrachowanych działań,
mają one miejsce w rożnych sferach życia ofiary a wszystkie mają prowadzić do
jej zgnębienia i stłamszenia .
Sprawca przemocy utwierdza ofiarę w przeświadczeniu o swojej potędze, sile
oraz bezsilności, zamazując tym samym prawdę. W efekcie, ofiara widzi
w oprawcy nieracjonalny obraz wszechpotężnego sprawcy, dostrzega także
beznadziejność własnej sytuacji, z której nie ma wyjścia, widząc to trwa w niej
dalej.
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Występowanie
profesjonalnego

zjawisk dysfunkcyjnych w
przygotowania

wzajemnie

rodzinie

niesie

potrzebę

powiązanych

działań

koncentrujących się na udzielaniu wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom
znajdującym się w sytuacji trudnej.

Aby skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie należy podejmować
działania na wielu płaszczyznach oraz pracować zespołowo. Zarówno na
poziomie instytucji, organizacji pozarządowych.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łaziska Górne został stworzony w celu
zwiększenia

skuteczności przeciwdziałania

przemocy w

rodzinie

oraz

inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości
społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Pomoc w takiej
sytuacji powinna być szerokotorowa, angażująca w sobie udział wielu instytucji.
Tylko taki system współpracy może realnie wpłynąć na efektywną pracę
z rodzinami dotkniętymi problemami przemocy.

Konieczność stworzenia powyższego programu w gminie nakłada ustawa
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie znowelizowania w czerwcu 2010r.
Artykuł 6 ust.2 w punkcie 1 wpisuje do zadań

opracowanie i realizację

gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie.

Ustawa kładzie nacisk na działania zwiększające skuteczność przeciwdziałania
przemocy i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków
przemocy w rodzinie.
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Program zawiera opis zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Łaziska
Górne, ogólne zagadnienia teoretyczne dotyczące zjawiska przemocy, jej
podział przyjęty przez literaturę przedmiotu.

Program wskazuje osoby

i instytucje biorących udział w jego realizacji. Uwzględnia także opis celu
głównego, jak i szczegółowych działań zmierzających do jego realizacji.
W dalszej części program zawiera założenia systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w których jak założył ustawodawca – istnieje konieczność
stworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Ponadto w programie opisana została
procedura Niebieskiej Karty jako narzędzie wykorzystywane w sytuacji
przemocy.
W końcowej części zawarto przewidywane efekty realizacji programu, które dla
zwiększenia

skuteczności

podejmowanych

działań

zmierzających

do

przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą poddawane weryfikacji co kilka lat.
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PODSTAWA PRAWNA
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został opracowany
m.in. na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia
29

lipca

2005r.,

ustawy

z

dnia

10.06.2010r.

o

zmianie

ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 125, poz. 842) oraz w oparciu o ustawę z dnia 15 lutego 1964r. – Kodeks
rodzinny

i opiekuńczy, ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej, Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych,
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006 – 2016.
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2. WYJAŚNIENIE ZJAWISKA PRZEMOCY
2.1. Definicja przemocy
Przemoc jest terminem tak szerokim i wieloznacznym, że nie ma jednej
definicji, która by w pełni tłumaczyła to zjawisko.

Według R.Gellesa i M.A.Starusa trudności definicyjne zjawiska przemocy
wynikają stąd, że przemoc nie jest pojęciem ani klinicznym, ani w ogóle
naukowym, lecz politycznym, dlatego jego rozumienie będzie się zmieniało
wraz ze zmianą sytuacji politycznej. 1
Przemoc w „Słowniku socjologicznym” definiowana jest jako: „jeden
z głównych, obok groźby, środków przymusu, polega na użyciu siły fizycznej,
przez jednostkę czy grupę, często wbrew obowiązującemu prawu, w celu
zmuszenia jakiejś osoby czy członków grupy do określonego działania czy też
uniemożliwienie podjęcia działań lub do zaprzestaniu wykonywania czynności
już rozpoczętej; także bezprawne narzucanie władzy” 2

Ciekawą definicję przemocy podaje Wanda Sztander, która przez
przemoc rozumie „takie działania, które niezależnie od formy upośledzają
ostatecznie moc kogoś, kto jest obiektem. Taki też jest cel przemocy, czyniącej
z człowieka istotę bezwolną”3.

Inną definicję przedstawiają Arche i Browne, którzy jako przemoc
określają „stosowanie siły fizycznej w celu zranienia lub zniszczenia

1

Cyt. za I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie , Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984, s.14
K.Olechnicki, P Załęcki, Słownik socjologiczny wyd.II poprawione, Wyd.Graffiti BC, Toruń 1988, s.167
3
W.Sztander, Na czym polega pomaganie ofiarom przemoc , „Niebieska Linia” Pismo Ogólnopolskiego
Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagającym Ofiarom Przemocy, nr 5/99, s.18
2
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przedmiotów bądź traktowanie ludzi lub używanie przedmiotów, które
doprowadzi do obrażeń cielesnych i zagraża wolności osobistej” 4.

Jerzy Melibruda podaje, że „Przemoc jest intencjonalnym naruszeniem
mocy oraz

wszelkich praw

i dóbr

osobistych jednostki w

sposób

uniemożliwiający jej obronę i powodującą szkody psychiczne, fizyczne,
symboliczne i materialne”5.

Termin przemoc pojawia się także w literaturze prawniczej. Uwzględnia on
trzy podstawowe kryteria6:
- rodzaj zachowania
- intencje
- skutki przemocy
Przemoc może mieć charakter:
- instrumentalny- środek do realizacji określonych celów
- bezinteresowny-poszukiwanie zadowolenia w znęcaniu się nad innymi
- zbiorowy
- indywidualny
Przemoc może mieć charakter instrumentalny- wykorzystywana do
realizacji określonych celów, ale bywa też bezinteresowna- motywy jej
stosowania sprowadzają się wyłącznie do poszukiwania przez sprawcę
swoistego poczucia zadowolenia. Funkcjonuje w wymiarach indywidualnym jak
i zbiorowym.

W ogólnych zarysach wyróżnia się cztery pola badawcze dotyczące
przemocy: biologiczne, psychiatryczne, psychologiczne i socjologiczne 7.
4

K.Brown M.Herbert Zapobieganie przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Warszawa 1999, s.20
5
J.Melibruda, Oblicza przemocy” Wydawnictwo Remedium”, Warszawa 1993
6
K.Kmiecik-Baran Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej red J.Papież,
A Płukis, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998 s,364,365
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Biologiczna analiza opartego na przemocy zachowania może być prowadzona
z punktu widzenia neurologii, endokrynologii itp.

W sferze:
- neurologii- badania w obrębie centralnego systemu nerwowego
sprowadzają się do próby identyfikacji mechanizmów kontroli impulsów
reakcji agresywnych;
- antropometrii- dotychczas nie wykryto żadnych znaczących różnic
anatomicznych między osobami przejawiającymi zachowania agresywne,
a osobami niedopuszczającymi się zachowań tego typu
- endokrynologii- w przyznawaniu czynnikom hormonalnym zdolności do
zwiększenia reaktywności na bodźce zewnętrzne towarzyszy twierdzenie,
iż same te czynniki nie wystarczają do ogólnego wyjaśnienia istoty
przemocy i różnych jej form;
- psychiatrii- eksponuje się przede wszystkim te formy przemocy, które
pojawiają się w czynach o charakterze przestępczym
- socjologii- badania nad zjawiskami przemocy są zróżnicowane zarówno
pod względem stosowanych metod, technik i narzędzi badawczych, jak
i podstawowej terminologii.

7

Cyt. za: : Społeczeństwo wobec przemocy , Raport Komitetu badań nad przemocą, Zbrodnią iWystępkiem s.8-9
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2.2. Rodzaje przemocy

Stosowanie przemocy nie ma żadnych granic może dotykać ludzi
w każdym wieku, cierpienie, jakie niesie jest odczuwalne przez całe życie.
Ogólny podział spotykany w literaturze przedmiotu wyróżnia cztery formy
przemocy:
- przemoc fizyczna
- przemoc psychiczna
- wykorzystywanie seksualne
- zaniedbywanie8.
Przemoc fizyczna – traktowana jako nieprzypadkowe obrażenia
poniesione w wyniku przemocy ze strony sprawcy, z którym ofiara pozostaje
w relacji bliskości, obejmuje wszystkie obrażenia, które nie są skutkiem
wypadku9.

Przemoc fizyczna obejmuje wiele form zachowania, które mogą
występować w postaci:10
- czynnej – wszelkie formy bicia-klapsy, uderzanie, bicie na „na oślep”,
kopanie, zadawanie ran ciętych i szarpanych, duszenie, oparzenia, usiłowanie
i dokonanie zabójstwa. Konieczne jest wymienienie tutaj bardzo często
stosowanego popychania, policzkowania oraz rzucania przedmiotami w ofiarę.
- biernej – przejawiającej się w postaci zakazów mówienia, chodzenia,
załatwiania potrzeb fizjologicznych, areszt domowy itp. Ograniczających druga
osobę. W tym miejscu można dodać ograniczenie snu i

pożywienia oraz

dostępu do urządzeń sanitarnych oraz sprzętów umożliwiających przygotowanie
pożywienia.

8

J.Mazur Przemoc w rodzinie, teoria i rzeczywistość Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2002, s.38
J.Mazur Przemoc w rodzinie, teoria i rzeczywistość Wydawnictwo akademickie „Żak” Warszawa 2002, s 41
10
I.Pospiszyl Przemoc w rodzinie….., op.cit.,s 94
9
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Wymienione wyżej formy złego traktowania, występują w relacjach
wszystkich członków rodziny, maja charakter uniwersalny. Najczęściej dotyczą
one relacji partner-partnerka (mąż-żona, konkubent-konkubina, rodzeństwo,
osoba dorosła-osoba zależna), dorosłe lub dorastające dziecko-rodzic (lub
dziadkowie), zięć (synowa) - teść (teściowa), rodzeństwo (dorosłe lub
dorastające), itp. Ta specyfika układów wyraża się innym rozkładem stosowanej
przemocy oraz uczestnictwem ze strony ofiary jak i sprawcy. 11
„Przemocy fizycznej zawsze towarzyszy przemoc psychiczna. Przemoc
psychiczna może jednak występować bez udziału przemocy fizycznej. Termin
"przemoc psychiczna" posiada trzy znaczenia. Oznacza sytuację sprawowania
przez sprawcę psychologicznej kontroli nad ofiarą, wskazuje, że krzywdzenie
ofiary może się dokonywać przy pomocy oddziaływań psychologicznych oraz
zwraca naszą uwagę na uszkodzenia psychiki spowodowane przez przemoc” 12
Przemoc psychiczna to poniżanie i upokarzanie, odrzucanie, pozbawianie
ofiary osobistej mocy, co jest dla niej szczególnie dolegliwe. Powoduje brak
chęci podejmowania jakichkolwiek działań, zmierzających do przerwania
ciągów aktów przemocy, jest również wyjściem w kierunku wyuczonej
bezradności.
Izolowanie i narzucanie własnych sądów to element operacji prania
mózgu, na które składają się na następujące działania:13
Do przemocy psychicznej można zaliczyć również pozbawienie ofiary
środków uniemożliwiających właściwe funkcjonowanie psychiczne i fizyczne14
Kolejnym rodzajem przemocy jest przemoc seksualna i wykorzystywanie
seksualne. Przemoc seksualną można rozpatrywać w dwóch zasadniczych
wymiarach, przemoc popełnianą w stosunku do dzieci i dorosłych. W literaturze
spotykamy wiele zapisów na ten temat.
11

J.Mazur Przemoc w rodzinie, teoria i rzeczywistość Wydawnictwo akademickie „Żak” Warszawa 2002, s 42

12

www.parpa.pl
Działania według Amnesty International cyt.za Anna Lipkowska-Teutch, Wychowywać….., op. cit, s 37
14
I.Pospiszyl, Przemoc w rodzinie op. cit.. s.104
13
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„Dzieckiem seksualnie wykorzystywanym uznać można każdą jednostkę
w wieku bezwzględnej obrony, jeśli osoba dojrzała seksualnie, czy też przez
świadome działanie, czy też przez zaniedbanie swoich społecznych obowiązków
lub obowiązków wynikających ze specyficznej odpowiedzialności za dziecko
dopuszcza do zaangażowania dziecka w jakąkolwiek aktywność natury
seksualnej, której intencją jest zaspokojenie osoby dorosłej”15

Wykorzystywanie, przemoc seksualna niosą za sobą szereg zaburzeń tj. stany
lękowe, zakłócanie snu, agresja, reakcje depresyjne, nerwice, uwodzicielskie
zachowanie oraz stany napięcia. Występuje także brak zaufania do innych osób,
poczucie niskiej wartości oraz

podejrzliwość. Do innych objawów

psychosomatycznych można zaliczyć bóle o podłożu psychicznym, zaburzenie
łaknienia oraz nieświadoma skłonność do przyjmowania roli ofiary.

Ostatnim z wymienionych wyżej rodzajów przemocy jest zaniedbywanie.
Można wyróżnić dwie formy tego rodzaju przemocy;
-zaniedbywanie fizyczne - brak należytej opieki w tym lekarskiej; wszelkie
zaniedbania fizyczne ofiary. Jest to szczególnie dolegliwe dla dzieci oraz
osób zależnych od opieki domowników.
-zaniedbywanie psychiczne - obojętność, nieokazywanie pozytywnych
uczuć, lekceważenie emocjonalne, lekceważenie psychicznych potrzeb ofiary
(w tym materialnych).
Zaniedbywanie ogólnie można wyróżnić dwie formy przemocy;
-zaniedbywanie fizyczne - brak należytej opieki w tym lekarskiej; wszelkie
zaniedbania fizyczne ofiary. Jest to szczególnie dolegliwe dla dzieci oraz
osób zależnych od opieki domowników.

15

A.Engfer, K.A Schneewind, Causes and Consequenses of harsh parental punishment 1982, nr 6, s. 129-139
cyt. za Kmiecik-Baran K Przemoc wobec dzieci…, op. cit., s 373
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-zaniedbywanie psychiczne - obojętność, nieokazywanie pozytywnych
uczuć, lekceważenie emocjonalne, lekceważenie psychicznych potrzeb ofiary
(w tym materialnych )16

Zaniedbanie

rozumiane

jako

niezapewnienie

lub

uniemożliwienie

zaspokojenia potrzeb jednostce zależnej, jest zjawiskiem obejmującym cała
skalę zachowań, dotyczy dzieci, osób dorosłych, które z powody różnych
schorzeń somatycznych nie mogą same normalnie funkcjonować, ludzi
w podeszłym wieku, a także osób z zaburzeniami psychicznymi. Formą
zaniedbania będzie także odrzucenie i izolacja psychiczna.

Zaniedbywanie rodzi zaniedbanie. Często dzieci, które doświadczyły
takiej formy przemocy mając już swoje własne rodziny postępują

wobec

własnego potomstwa tak samo jak ich rodzice.

16

J.Mazur Przemoc w rodzinie…., op cit s.51

13

DIAGNOZA
W skali kraju badania pokazują, że co trzeci Polak (36%) przyznaje, że
przynajmniej raz doświadczył jednej z form przemocy. Aż 30% badanych
doświadczyło przemocy więcej niż raz, natomiast co dziewiąty (11%)
wielokrotnie doznawał przemocy. Najczęściej doświadczaną przez polaków
formą przemocy jest przemoc psychiczna. Połowa Polaków (48%) mieszkała lub
mieszka

w gospodarstwie domowym, w którym dochodziło do przypadków

przemocy (świadkowie przemocy, jej ofiary i sprawcy)17.

Miasto Łaziska Górne jest jedną z pięciu gmin powiatu mikołowskiego,
w której skład wchodzą: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice
i Wyry. Miasto Łaziska Górne liczy 21 425 mieszkańców (stan na dzień
23.11.2010r.) w tym 11 085 kobiet i 10 340 mężczyzn (źródło: dane Urzędu
Miasta Łaziska Górne z dnia 23.11.2010r.).
Wszelkie działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin na
terenie gminy Łaziska Górne zmierzające do zaspokojenia niezbędnych ich
potrzeb oraz umożliwienie im przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości są podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie polityki społecznej.
Ustawodawcy nakładają coraz to więcej zadań na gminy, dotyczy to także
gminy Łaziska Górne. Dużą część z tych zadań realizuje właśnie Ośrodek
Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni współpracują z różnymi instytucjami
na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin zamieszkujących na terenie
naszej gminy.

17

OBOP, 2007r.

14

W roku 2010r. ogólna liczba

klientów pomocy społecznej, którzy

skorzystali ze świadczeń OPS wynosiła 526 rodzin, o liczbie osób w rodzinie
1608. W roku 2008 zjawisko przemocy odnotowano w przypadku 18 rodzin
(68 osób w rodzinie), w roku 2009 – w 5 rodzinach (19 osób w rodzinie), w roku
2010 – w 2 rodzinach (8 osób w rodzinie), co można zaobserwować na
poniższym wykresie.
Wykres nr 1.

Liczba rodzin z problemem przemocy
2008 rok
2009 rok
2010 rok

Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych
Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie weszły na
stałe do katalogu działań podejmowanych przez gminę Łaziska Górne w ramach
Punktu Konsultacyjnego działającego na terenie gminy oraz Gminnej Komisji
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonującej przy Urzędzie Miasta
Łaziska Górne. W roku 2008 r. liczba osób zgłaszających się do Punktu to 53
osoby, w roku 2009 – 51 osób, a w 2010r. z porad Gminnej Komisji skorzystało
13 osób. Punkt świadczy pomoc w różnym zakresie, są to porady prawne,
terapia, poradnictwo specjalistyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu
i narkotyków oraz współuzależnienia, pomoc psychoterapeutyczna dla osób
z problemem alkoholowym i narkomanią zarówno dla rodzin, jak i dzieci. Punkt
świadczy porady psychologiczne oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
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Wszelkie działania m.in. na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia,
wykrywania i zapobiegania przestępstwom wykonuje Komisariat Policji
w Łaziskach Górnych. Policja realizuje zadania chroniące ofiary przemocy
domowej

zgodnie

z

obowiązującym

prawem

poprzez:

interwencję,

sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia, sporządzenie: „Niebieskiej Karty”,
zatrzymanie

sprawców

przemocy

domowej,

wszczęcie

postępowania

przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub
stwierdzenia

popełnienia

przestępstwa,

udzielenie

o możliwości uzyskania pomocy. W roku 2008r.

informacji

ofiarom

Komisariat Policji

w Łaziskach Górnych podjął 21 interwencji, w których stwierdzono przemoc
w rodzinie, w 2009 – 13 interwencji, a w roku 2010r – 15 interwencji (źródło :
pismo z dnia 31.01.2011r.), poniższe dane obrazuje wykres nr 2.
Wykres nr 2.

Liczba interwencji, w których stwierdzono
przemoc w rodzinie
2008 rok
2009 rok
2010 rok

Źródło: dane Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych

Na terenie powiatu mikołowskiego składającego się z pięciu gmin w tym
Łazisk Górnych funkcjonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ośrodek
Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych w ramach swoich zadań udziela
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pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w różnych sytuacjach
kryzysowych, m.in. przemocą, współuzależnieniem, uzależnieniem członka
rodziny,

utratą

bliskiej

osoby,

myślami

samobójczymi,

problemami

wychowawczymi, konfliktami w rodzinie, stanami depresyjnymi oraz innymi
zdarzeniami traumatycznymi.18

18

http://www.pcpr.mikolowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7
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ADRESACI PROGRAMU
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczy osób
zamieszkujących na terenie gminy Łaziska Górne.
Skierowany jest przede wszystkim do:
- rodzin i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy,
- rodzin i osób zagrożonych wystąpieniem przemocy,
- przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami
zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą m.in.
 pracownicy socjalni (OPS, PCPR)
 policjanci
 kuratorzy sądowi
 strażnicy miejscy
 pedagodzy szkolni
 przedstawiciele służby zdrowia
 pracownicy świetlic profilaktyczno-wychowawczych
 przedstawicieli prokuratury
 organizacje pozarządowe
 członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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CELE PROGRAMU
CEL GŁÓWNY:

Celem głównym programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy
w rodzinie poprzez zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

I.

Cele Programu

Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Stworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie.

Działania zmierzające do osiągnięcia celu szczegółowego:
 Ścisła współpracy z różnymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w gminie Łaziska Górne,
 Szybkie i skuteczne podejmowanie działań w celu kompleksowej
pomocy,
 Wypracowanie procedur podejmowanych wobec ofiar i sprawców
przemocy oraz opracowanie indywidualnej dla każdego przypadku
strategii postępowania,
 Kierowanie ofiar i sprawców do odpowiednich specjalistów,
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Monitorowanie, czy kontrolowanie sytuacji w rodzinach, w których
doszło do przemocy,

 Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy
rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej,
 Regularne prace zespołu interdyscyplinarnego odbywające się poprzez
spotkania zarówno w zespole, jak i grupach

Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego:
- liczba osób, rodzin, czy grup, którym udzielono pomocy w ramach działań
zespołu interdyscyplinarnego (dane z dokumentacji posiedzeń zespołu
interdyscyplinarnego i grup roboczych),
- liczba stworzonych planów działań przez zespół,
- ilość protokołów z posiedzeń zespołu i grup roboczych.

Ochrona ofiar przemocy w rodzinie

Działania zmierzające do osiągnięcia celu szczegółowego:
 Podejmowanie

działań

interwencyjnych

w

oparciu

o

procedurę

Niebieskiej Karty,
 Poradnictwo specjalistyczne (kierowanie do odpowiednich specjalistów,
czy to prawnika, terapeuty, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i innych),
 Podejmowanie działań zmierzających do udzielenia schronienia osobom
dotkniętych przemocą w razie konieczności,
 Izolowanie sprawcy przemocy.

Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego:
- liczba założonych Niebieskich Kart,
- liczba porad udzielonych ofiarom przemocy,
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- liczba rodzin objętych działaniami pomocowymi,
- liczba osób, czy rodzi w stosunku do których podejmowano działania w
kierunku udzielenia schronienia,
- liczba izolowanych sprawców.

Podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej oraz podejmowanie działań
w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem.

Działania zmierzające do osiągnięcia celu szczegółowego:
 Utworzenie tablic informacyjnych w Urzędzie Miasta, Ośrodku Pomocy
Społecznej, Komisariacie Policji w Łaziskach Górnych, szkołach
i placówkach opieki zdrowotnej oraz umieszczanie tam informacji na
temat zjawiska przemocy


Opracowanie plakatów, ulotek i broszur dotyczących zjawiska przemocy
rodzinie i możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy na terenie
miasta Łaziska Górne (latach kolejnych, w zależności od posiadanych
środków)

 Podnoszenie świadomości społecznej
 Systematyczna edukacja środowiska lokalnego
 Prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach i świetlicach

Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego:
- liczba utworzonych gablot informacyjnych,
- liczba rozpowszechnionych materiałów o charakterze informacyjno –
edukacyjnym,
- ilość przeprowadzonych zajęć edukacyjno – wychowawczych w szkołach
i świetlicach.
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Wspieranie ofiar przemocy w sytuacjach kryzysowych

Działania zmierzające do osiągnięcia celu szczegółowego:
 Udzielanie

wsparcia

ofiarom

przemocy

(emocjonalnego,

psychologicznego, prawnego)
 Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach
udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy
 Udział w terapii indywidualnej, czy grupowej

Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego:
- liczba osób, czy rodzin korzystających z terapii psychologicznej, porady
prawnej,
- liczba osób, czy rodzin korzystających z działań instytucji i organizacji
udzielającym pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie

Działania zmierzające do osiągnięcia celu szczegółowego:
 Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach
realizujących programy terapeutyczno – korekcyjne wobec sprawców
przemocy
 Udział w terapii indywidualnej lub grupowej
 Izolowanie sprawców przemocy
Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego:
- liczba sprawców przemocy korzystających z programów terapeutyczno –
korekcyjnych,
- liczba sprawców przemocy objętych działaniami terapeutycznymi.
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ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842)
nakłada obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Zgodnie z art. 2
pkt4. Zatem Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych wychodzi
naprzeciw tym oczekiwaniom.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności poprzez pracę w zespole interdyscyplinarnym, który jest
powołany przez Burmistrza Miasta.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzić będą między innymi
przedstawiciele następujących instytucji:



Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych,

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą
w Łaziskach Górnych,
 Sądu Rejonowego w Mikołowie,
 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych,
 Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych,
 Oświaty,
 Ochrony zdrowia,
 organizacji pozarządowych.

Działanie zespołu interdyscyplinarnego określa Regulamin, który jest załączony
do niniejszego programu.
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REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin ustala tryb działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych
z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom,
grupom problemowym, czy środowisku, są to miedzy innymi:

 Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych,
 Przedstawiciel

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych,
 Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Mikołowie,
 Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
 Przedstawiciel Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych,
 Przedstawiciel Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych,
 Przedstawiciel Oświaty,
 Przedstawiciel Ochrony Zdrowia,
 Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych.

3. Osoby wchodzące w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas spotkań grup
roboczych, zapewniających skuteczne reagowanie na problem.
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4. Przez problem rozumie się każdą sytuację osoby, rodziny, grupy
problemowej, czy środowiska, których rozwiązanie wykracza poza
kompetencje

jednej

instytucji

i

wymaga

zaangażowania

innych

podmiotów.

§2
Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom
dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.

2. Podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych – wypracowanie
procedur pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie.

3. Zwoływanie spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego minimum raz na trzy
miesiące.

4. W razie konieczności powoływanie spotkań grup roboczych działających
w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu
i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

6. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
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§3
Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Cele Zespołu realizowane są poprzez:
1. Ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grupy
problemowej lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

2. Wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu
przywrócenie integralności rodziny, bądź środowiska oraz możliwości
realizowania ich funkcji.

3. Stworzenie planu pracy z rodziną i opracowanie indywidualnej dla
każdego przypadku strategii działania.
4. Zaproszenie do udziału w posiedzeniu zespołu, czy grupy roboczej danej
osoby, czy rodziny dotkniętej problemem przemocy,

gdy uczestnicy

zespołu uznają to za stosowne.

5. Kierowanie osób, czy rodzin do odpowiednich specjalistów świadczących
pomoc zarówno dla ofiar, jak i sprawców przemocy.

6. Podejmowanie

interwencji

w

przypadku

przemocy

domowej

i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.

7. Objęcie pomocą dzieci doświadczających i będących świadkami
przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie działań przewidzianych
w świetle obowiązujących przepisów prawa.

8. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
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9. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „NIEBIESKA
KARTA”.

§4
Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych

1. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego
zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych.

2. Prace Zespołu koordynuje wybrany spośród uczestników Przewodniczący
poprzez głosowanie (większość głosów).
3. Przewodniczący zespołu może być zmieniony, czy odwołany na wniosek
członków zespołu interdyscyplinarnego poprzez głosowanie (większością
głosów).

4. Członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego są przedstawiciele
instytucji, które podpisały porozumienie o współpracy.

5. Członkami grup roboczych są przedstawiciele instytucji wskazanych
w ust. 3, zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w szczególnych
przepisach prawa i dotyczących zakresu działania tych instytucji.
6. Celem grup roboczych jest praca nad indywidualnymi problemami osób,
rodzin, grup, czy środowisk.
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7. Spotkania grup roboczych zwołuje się na wniosek osób, rodzin, grup
problemowych,
wykazujących

środowiska,
potrzebę

instytucji

wsparcia

w

mających

trudności

rozwiązywaniu

lub

sytuacji

problemowych.

8. Wszystkich członków zespołu i grup roboczych obowiązuje zasada
tajności informacji przekazywanych w ramach prac zespołu, bądź grupy.
Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkowstwa w Zespole
lub grupie roboczej.

§5
Zwoływanie Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od
potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Zgłoszenie sprawy na posiedzenie grupy roboczej może dokonywać
każdy członek zespołu lub grupy roboczej. Osoba zgłaszająca ustala
z Przewodniczącym skład, miejsce i termin posiedzenia grupy roboczej.
Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie przez członka Zespołu
i przedstawienie kwestionariusza zgłoszeniowego (wzór zał. nr 1).

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie grupy roboczej na podstawie
kwestionariusza zgłoszeniowego, podając czas i miejsce. Zwołanie
posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną.
Dopuszcza się możliwość przekazania w momencie zwoływania grupy
kopii kwestionariusza zgłoszeniowego.
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4. Przewodniczący zaprasza na posiedzenie grupy roboczej przedstawicieli
instytucji wskazanych w kwestionariuszu. Dopuszcza się, po konsultacji
z osobą zgłaszającą sprawę, możliwość uczestnictwa na posiedzeniu
przedstawiciela innej instytucji wchodzącej w skład zespołu, a nie
wskazanej w kwestionariuszu zgłoszenia.

5. Skład grup roboczych uzależniony jest od problemu – może być zmienny.

6. Posiedzenia zespołu i grup roboczych odbywają się w dni powszednie,
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych.
Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia

na terenie innych

instytucji lub organizacji zaangażowanych w udzielenie pomocy oraz
innym terminie.

§6
Postępowanie na rzecz osób, rodzin, grup i środowiska

1. Grupa robocza powoływana w sprawie spotyka się minimum dwa razy.

2. Na pierwszym spotkaniu roboczym grupa robocza ustala plan pomocy
osobie, rodzinie, grupie problemowej lub środowisku, określający osoby
odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań, opis zadań
poszczególnych członków grupy roboczej, a także dla osoby, rodziny,
przedstawicieli grup problemowych, bądź środowiska.

3. Plan pomocy, o którym mowa w pkt.2, ustala się przy uczestnictwie
osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych, czy środowiska,
których sprawa dotyczy. Możliwe jest określenie planu pomocy bez
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obecności osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych, czy
środowiska, których posiedzenie dotyczy.

4. Na drugim spotkaniu grupy roboczej przedstawiane są przez członków
działania podjęte na rzecz osoby, rodziny, grupy problemowej lub
środowiska. Istnieje możliwość zwoływania kolejnych spotkań w danej
sprawie.

§7
Dokumentacja, monitorowanie prac Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Przewodniczący gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane
dotyczące m.in.: ilości spraw skierowanych do grup roboczych, składu
poszczególnych grup, efektów pracy grup. W oparciu o zebrane dane
dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie potrzeby
proponuje niezbędne korekty.

2. Zebrania Zespołu Interdyscyplinarnego są protokołowane (wzór protokołu
załącznik nr 4).

3. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi, bądź
środowiskiem gromadzona jest następująca dokumentacja:
 Kwestionariusz

zgłoszeniowy

–

dokument

potwierdzający

zgłoszenie problemu (wzór załącznik nr 1), możliwy do
rozpatrzenia przez grupy robocze, do kwestionariusza mogą być
dołączone są kopie dokumentów dostarczonych przez osobę,
rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowiska.
 Plan działań zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej – opis
zadań poszczególnych członków zespołu/grupy oraz osoby,
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rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska
(wzór załącznik nr 2).
 Monitoring działań zespołu interdyscyplinarnego/grup roboczych –
realizacja zadań określonych w planie działań przez członków
zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych i osobę, rodzinę,
przedstawicieli

grup

problemowych

lub

środowisk

(wzór

załącznika nr 3).

4. Ponadto dokumentację posiedzenia grup roboczych stanowi lista
obecności.

5. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 2 i 3 jest gromadzona w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych.
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Załącznik nr 1

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Instytucja zgłaszająca…………………………………………………….
Data zgłoszenia…………………………………………………………..
Data posiedzenia…………………………………………………………
Określenia problemu

Opis sytuacji (skład rodziny, opis sytuacji)

Przebieg dotychczasowych działań i udzielonej pomocy
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Posiadane dokumenty

Proponowany skład zespołu
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………………………………………………
(podpis osoby zgłaszającej sprawę)
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Załącznik nr 2

……………………………………………….
(miejscowość, data)

PLAN DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

DOTYCZY (dane osoby, rodziny, grupy problemowej, bądź środowiska)
……………………………………………………………………………………………………………….............
.....................................................................................................................................................................................

ZADANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU
Instytucja

Działanie
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ZADANIA DLA OSOBY/RODZINY
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

KOLEJNE SPOTKANIE ZESPOŁU – data………………………………………..

PODPISY UCZESTNIKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:
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Załącznik nr 3

MONITORING DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

DOTYCZY (dane osoby, rodziny, grupy problemowej, bądź środowiska)
……………………………………………………………………………………………………………….............
.....................................................................................................................................................................................

ZADANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU
Zrealizowane działania

Czy osoba/ rodzina

Dalsze działania

wymaga dalszego
wsparcia?
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DALSZE ZADANIA DLA OSOBY/RODZINY
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

KOLEJNE SPOTKANIE ZESPOŁU – data………………………………

PODPISY UCZESTNIKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:
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Załącznik nr 4
……………………………………………….
(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

SKŁAD ZESPOŁU/GRUPY ROBOCZEJ
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
DIAGNOZA PROBLEMU
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
USTALENIA (sporządzenie planu działań na załączniku Nr 3)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
PODPISY UCZESTNIKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:
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PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY
„Niebieskie Karty" to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie,
która składa się z odpowiedniej dokumentacji i sposobu postępowania
w przypadku stwierdzenia, bądź podejrzenia występowania przemocy.
Obowiązuje ona w policji od 1998 roku, w pomocy społecznej od 2004 roku
wraz z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej. Jest zalecana także do
stosowania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,
w przypadku gdy w rodzinie występuje również problem alkoholowy.
Głównym celem „Niebieskich Kart" jest

rozpoznawanie

przemocy

i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb
w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego,
interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną.
Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca
przedstawicieli różnych służb stykających sie z ofiarami lub sprawcami
przemocy w rodzinie.
Rozpoznanie przemocy w rodzinie i wypełnienie „Niebieskiej Karty" przez
policjanta, pracownika socjalnego czy członka gminnej komisji to początek
procesu pomagania.
Każda z tych służb ma w swoich zapisach ustawowych możliwość i obowiązek
korzystania z pomocy innych osób, instytucji i organizacji, a także obowiązek
współpracy, gdy zostanie o to przez nie poproszona. W przypadku przemocy
w rodzinie działania w pojedynkę nie przynoszą pożądanych efektów. Zatem
idea tworzenia zespołów interdyscyplinarnych w przypadku problemu przemocy
w rodzinie jest ideą słuszną i pożądaną. Tutejsza gmina wychodzi temu
naprzeciw by sprawniej i skuteczniej działać na rzecz rozwiązywania
i minimalizowania skutków tego zjawiska.
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PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU
1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.
3. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.
5. Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania
przemocy.
6. Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom
dotkniętym przemocą.
7. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy.
8. Zmniejszenie skali występujących w rodzinach dysfunkcji wynikających
z przemocy.
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