Uchwała Nr VI/27/2015
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 17 lutego 2015r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2015-2020
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i 16, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 594 z późn. zm.) w związku z
art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy w rodzinie (Dz. U. nr
180, poz. 1493 z późn. zmianami)
Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala:
§1
Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2015-2020, który stanowi załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec, kierownikowi
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Podsiadło

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/27/2015
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 17 lutego 2015r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE DLA MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC NA LATA 2015-2020

CELE PROGRAMU
Celem programu jest:
1.Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
4. Udzielanie rodzinom, w których występuje przemoc pomocy materialnej, psychologicznej,
prawnej.
5.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu przemocy w rodzinie.
6.Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych strategii i metod
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7.Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad zachowaniami sprawcy
przemocy. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.
8. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności
pomocy.
9. Wskazanie zadań dla Zespołu Interdyscyplinarnego.
DZIAŁANIA
Wszystkie działania mają na celu działalność profilaktyczną skierowaną głównie do rodzin
oraz poradnictwo i wsparcie dla:
- ofiar przemocy,
- rodzin, dzieci i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy,
- przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą,
- wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
- poradnictwo fachowe dla sprawców przemocy.

Jako działania przyjmuje się :
1. Szkolenie kadry placówek niosących pomoc rodzinom dotkniętym problemem przemocy
w rodzinie,
2. Szkolenie osób zatrudnionych w innych instytucjach mających znajomość problemu
przemocy w rodzinie (członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
pracownicy oświaty, pracownicy OPS, służby zdrowia, policji, sądu, prokuratorzy itp.),
3. Zwrot kosztów przejazdów uczestnikom szkoleń,
4. Organizowanie oraz udział w kampaniach edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim,
krajowym i lokalnym,
5. Współpraca z mediami lokalnymi,
6. Udział w organizowanych programach badawczych,
7. Realizacja w szkołach programów profilaktycznych min. konkursy z nagrodami, wystawy,
prezentacje,
8. Organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na spektakle edukacyjno-profilaktyczne,
9. Finansowanie spektakli, programów profilaktycznych, koncertów itp.,
10. Współudział w akcjach profilaktycznych,
11. Stworzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
12. Doposażenie Punktu Konsultacyjnego w materiały edukacyjne i fachową literaturę,
13. Poszerzenie Punktu Konsultacyjnego w dyżur osób spoza Komisji znających zjawisko
problemu przemocy domowej,
14. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie (ulotki,
broszury, prenumerata czasopism itp.),
15. Systematyczna współpraca z Poradnią Uzależnień w Zawierciu, z placówkami
oświatowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu, policją , sądami,
prokuraturą, służbą zdrowia, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi,
16. Organizowanie spotkań mających na celu wymianę doświadczeń między pracownikami
różnych instytucji wchodzących w skład lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie,
17. Monitorowanie prowadzonych działań oraz realizowanych programów, które pozwolą
na systematyczną ocenę efektów,
18. Dążenie do zmiany postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie,
19. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
zapobieganie zjawisku,
20. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
21. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
22. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach przez Zespół
Interdyscyplinarny,
23. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,
24. Inicjowanie przez Zespół Interdyscyplinarny działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie,
25. Monitorowanie przez Zespół Interdyscyplinarny sytuacji rodzin, w których istnieje
zagrożenie wystąpienia przemocy oraz rodzin, w których dochodzi do przemocy,
26. Prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi
do przemocy,
27. Kierowanie ofiar i sprawców przemocy do psychologa działającego w Punkcie
Konsultacyjnym w Ogrodzieńcu,

28. Kierowanie do grupy wsparcia ofiar przemocy,
29. Praca socjalna z osobami doznającymi przemocy,
30. Zorganizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
31. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego,
32. Poszerzenie zadań w Świetlicach Środowiskowych o tematykę przemocy w rodziniepoprzez prowadzenie działalności edukacyjno- profilaktycznej skierowanej szczególnie do
dzieci i młodzieży promującej rozwiązywanie konfliktów bez przemocy,
33. Prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie,
34. Opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych na temat zjawiska przemocy i
instytucji udzielających pomocy.
ŚRODKI
Rada Miejska w Ogrodzieńcu zapewnia w budżecie gminy środki na realizację zadań
programu.
REALIZATORZY PROGRAMU
Realizatorami Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie są:
1.Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
2.Pełnomocnik Burmistrza do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu.
5. Zespół Interdyscyplinarny w Ogrodzieńcu.

