Elektronicznie podpisany przez:
Sylwester Wojciech Zabielny
dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 651/VII/17
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Namysłów na lata 2017-2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, z późn. zm.), Rada Miejska
w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Namysłów na lata 2017-2022 stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Załącznik do Uchwały Nr 651/VII/17
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 marca 2017 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W NAMYSŁOWIE
NA LATA 2017-2020
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Wstęp
Przemoc jest jednym z problemów społecznych, o którym coraz więcej się mówi. Zjawisko to stało się
wytyczną do podjęcia działań zmierzających do złagodzenia jego skutków. W opinii społecznej funkcjonuje
nadal wiele stereotypów i mitów na temat przemocy. Skala tego zjawiska jednak zaczyna docierać do szerokiej
społeczności. Temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie powinien być uwzględniony w polityce społecznej
każdej Gminy.
Jedną z prób podjęcia celowych i zamierzonych działań na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie było
wdrożenie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493),
zwana dalej „ustawą” Ustawa ta została uchwalona 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. Był to pierwszy krok do podniesienia
świadomości społecznej w zakresie zwalczania tak niebezpiecznego zjawiska. W końcu działaniom ku
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nadano ramy prawne, podnosząc tym samym rangę zadań
realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe.
Ustawa zobowiązała Radę Ministrów do przyjęcia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i do składania do dnia 30 czerwca każdego roku Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej sprawozdania
z realizacji Programu.
Tym samym obowiązkiem każdej Gminy jest opracowanie i realizacja Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zgodnie z treścią art. 2 pkt 2 ustawy: „Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osoby najbliższej, a także 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”.
Zgodnie z powyższym osobie dotkniętej przemocą w rodzinie powinno udzielić się bezpłatnej pomocy
w formie: poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego,
a także interwencji kryzysowej i wsparcia oraz ochrony przed dalszym krzywdzeniem. Głównie przez
uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami
rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej. Kolejnym
wsparciem

jest

zapewnienie

osobie

dotkniętej

przemocą

w

rodzinie

bezpiecznego

schronienia

w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, badania lekarskiego
w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała będących skutkiem stosowania przemocy, jak również
wydania zaświadczenia lekarskiego. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do
zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, wskazana jest pomoc w uzyskaniu mieszkania z zasobów
Gminy.
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 jest odpowiedzią na
powyższe problemy oraz stanowi realizację działań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 180, poz.1493), zgodnie z którym do
zadań własnych Gminy należy „opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”.
W niniejszym dokumencie zostaną zawarte m. in. cele i założenia programu, obszary działań, adresaci,
realizatorzy, a także rezultaty i sposoby monitorowania oraz sprawozdawczości. Określony zostanie w nim
także podział zadań pomiędzy poszczególne organizacje i instytucje zajmujące się zwalczaniem zjawiska
przemocy.

I. Przemoc w rodzinie-podstawy teoretyczne
Dla skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności właściwego określenia zadań,
w tym organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, konieczna jest świadomość specyfiki zjawiska i wiedza na
temat cyklu przemocy w rodzinie oraz sytuacji psychologicznej osób jej doświadczających, zwłaszcza, że
z przemocą w rodzinie wiąże się wiele mitów i stereotypów z pewnością utrudniających walkę z tym
zjawiskiem. Poniżej wskazano istotne informacje i fakty uzasadniające potrzebę podejmowania przez organy
państwa w odniesieniu do przemocy w rodzinie specjalnych działań, jak również dotyczące mitów
i stereotypów funkcjonujących na temat przemocy w rodzinie, które często uniemożliwiają skuteczną reakcję
przedstawicieli tych organów.
Przemoc w rodzinie, zwana również przemocą domową, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy
jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra
osobiste członków rodziny, 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.
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II. Rodzaje i formy przemocy w rodzinie

RODZAJ
PRZEMOCY

FORMY
PRZEMOCY

DEFINICJA PRZEMOCY

Przemoc fizyczna

Wszelkie działania polegające na
użyciu siły i prowadzące do naruszenia
nietykalności cielesnej.

Popychanie, odpychanie, obezwładnianie,
przytrzymywanie, policzkowanie,
szczypanie, kopanie, duszenie, bicie
otwartą ręką, pięściami, bicie
przedmiotami, parzenie, polewanie żrącymi
substancjami, używanie broni, ograniczanie
dostępu do pożywienia, nieudzielanie
koniecznej pomocy itp.

Przemoc psychiczna

Umyślne działania wykorzystujące nie
siłę fizyczną, lecz mechanizmy
psychologiczne, powodujące
zachwianie pozytywnego obrazu
własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej
poczucia własnej wartości, pojawienie
się stanów lękowych i nerwicowych.

Poniżanie, naśmiewanie się z poglądów,
pochodzenia, religii, własnych poglądów,
stała krytyka, wmawianie chorób
psychicznych, kontrolowanie i ograniczanie
kontaktów z innymi osobami, wymuszanie
i domaganie się posłuszeństwa,
upokarzanie, zawstydzanie, szantażowanie,
stosowanie gróźb itp.

Przemoc seksualna

Wymuszanie niechcianych przez ofiarę
zachowań w celu zaspokojenia potrzeb
seksualnych sprawcy.

Sadystyczne formy współżycia
seksualnego, wymuszanie pożycia
seksualnego, wymuszanie
nieakceptowanych form i praktyk
seksualnych, krytyka zachowań
seksualnych itp.

Przemoc
ekonomiczna

Działania prowadzące do całkowitego
finansowego uzależnienia ofiary od
sprawcy.

Niezaspokajanie materialnych potrzeb
rodziny, odbieranie zarobionych pieniędzy,
uniemożliwianie podjęcia pracy
zawodowej, zmuszanie do pracy bez
wynagrodzenia itp.

Zaniedbanie

Ciągłe niezaspokajanie podstawowych
potrzeb fizycznych, emocjonalnych
osób najbliższych.

Niezaspokajanie potrzeb fizycznych
i emocjonalnych

Przemoc przebiega w cyklu, w którym wyodrębnia się trzy fazy:
1. FAZA NARASTAJĄCEGO NAPIĘCIA – w zachowaniu sprawcy pojawia się napięcie, złość,
poirytowanie; prowokuje awantury, traci panowanie nad emocjami, sięga po alkohol i inne środki odurzające.
Ofiara uspokaja go, spełnia wszystkie zachcianki, wywiązuje się z wszystkich obowiązków, często przeprasza,
doświadcza dolegliwości psychosomatycznych. W wyniku narastania napięcia często sama prowokuje
awanturę.
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2. FAZA GWAŁTOWNEJ PRZEMOCY – sprawca staje się gwałtowny, wpada w szał, wyładowuje się
dokonując aktów przemocy. Ofiara stara się zrobić wszystko, żeby go uspokoić i ochronić siebie,

jest

bezradna. Po akcie przemocy jest w szoku, odczuwa wstyd, upokorzenie, przerażenie, staje się apatyczna, traci
ochotę do życia, odczuwa złość i bezradność.
3. FAZA MIODOWEGO MIESIĄCA - sprawca przemocy przeprasza, okazuje skruchę, żałuje, obiecuje
poprawę, usiłuje tłumaczyć swoje zachowanie, zapewnia, że więcej tego nie zrobi; dba, kupuje kwiaty,
prezenty. Ofiara przemocy zaczyna wierzyć w przemianę sprawcy, czuje się kochana, odczuwa bliskość, jest
pełna nadziei. Po okresie miodowego miesiąca cykl ten się powtarza.
Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkami są bezpośrednie szkody na
zdrowiu psychicznym i fizycznym oraz poważne i długotrwałe problemy ujawniające się w życiu dorosłym,
a będące konsekwencjami przemocy doświadczanej w dzieciństwie. Przemoc domowa jest poważnym
problemem społecznym. Niezwalczana przemoc niszczy system rodzinny, niesie za sobą ryzyko dziedziczenia
zachowań przemocowych.
III. Podstawa prawna działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
2) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
3) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku,
4) ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
5) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
6) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
7) ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

IV. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie

Tab. 1. Interwencje domowe przeprowadzone wobec przemocy w rodzinie.
Gmina
Namysłów

Liczba wypełnionych
formularzy
„Niebieska Karta-A”

Liczba
sprawców

Ogółem

Ogółem

Liczba pokrzywdzonych
Osoby dorosłe
kobiety

mężczyźni

Dzieci
i młodzież

2015 r.

75

75

78

4

76

2016 r.

50

50

54

3

61

Źródło: dane Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie
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Jak wynika z powyższej tabeli liczba przeprowadzonych interwencji domowych na terenie Gminy
Namysłów zmalała. Zdecydowana większość sprawców przemocy to mężczyźni. Wśród osób dorosłych
większość pokrzywdzonych stanowią kobiety, natomiast znaczną część ogólnej liczby pokrzywdzonych
stanowią dzieci i młodzież.
Tab. 2. Sprawcy przemocy domowej znajdujący się pod wpływem alkoholu.
Gmina
Namysłów

Sprawcy przemocy domowej pod
wpływem alkoholu

Sprawcy przemocy domowej zatrzymani
do wytrzeźwienia

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

2015 r.

68

2

66

54

2

52

2016 r.

36

1

35

29

1

28

Źródło: dane Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie
Informacje uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie wskazują na tendencję malejącą
liczby sprawców przemocy domowej będących pod wpływem alkoholu oraz tych, którzy zostali zatrzymani do
wytrzeźwienia. Zdecydowaną większość wśród zatrzymanych stanowili mężczyźni.
Tab. 3. Liczba postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy domowej, w których była
prowadzona procedura „Niebieskiej Karty” – z art. 207 k.k.
Gmina
Namysłów

Liczba postępowań przygotowawczych
Ogółem

Sprawy zakończone skierowaniem aktu
oskarżenia do sądu

Sprawy umorzone

2015 r.

12

5

7

2016 r.

14

6

8

źródło: dane Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie
Informacje uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie wskazują, że rośnie liczna
postępowań przygotowawczych z art. 207 k.k.
Tab. 4. Liczba spraw o przestępstwo z art. 207 k.k.
Gmina
Namysłów

Wszczęte dochodzenia

Ogółem
2015 r.
16
2016 r.
19
Źródło: dane Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie
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Jak wynika z powyższej tabeli rośnie liczba postępowań przygotowawczych z art. 207 k.k. Natomiast
odmowy wszczęcia dochodzenia maleją. W 2016r. nie odnotowano żadnej odmowy.
Tab. 5. Liczba prowadzonych postępowań o przestępstwo z art. 207 k.k., w których zastosowano środki
zapobiegawcze.
Gmina Namysłów
Dozór
2015 r.
13
2016 r.
7
Źródło: dane Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie

Areszt
1
1

Z danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie wynika, iż w trakcie prowadzonych
postępowań o przestępstwo z art. 207 k.k. środki zapobiegawcze są w praktyce sporadycznie stosowane.
W roku 2015 i 2016 zastosowano areszt wobec 1 osoby, natomiast dozór policyjny w 2015r. wobec 13 osób,
a w następnym roku tylko w 7 przypadkach.
Tab. 6. Liczba założonych „Niebieskich Kart”.
Instytucje Gminy Namysłów
2015 r.
2016 r.
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej
3
5
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
0
0
Alkoholowych
Policja
75
53
Oświata
1
0
Ochrona zdrowia
0
0
Ogółem
79
58
Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Namysłowie
Jak wynika z powyższego zestawienia najwięcej formularzy Niebieska Karta-A wypełnia Policja,
a następnie przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Tab. 7. Liczba osób, które zgłosiły stosowanie przemocy w rodzinie (z podziałem na jej formy).
Forma przemocy
2014 r.
Psychiczna
68
Fizyczna
68
Ekonomiczna
0
Seksualna
0
ŁĄCZNIE:
136
Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

2015 r.
79
77
0
0
156

Z informacji ościennych ośrodków pomocy społecznej wynika, iż na terenie powiatu namysłowskiego
najczęściej występuje przemoc psychiczna i fizyczna.
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Wyk. 8. Wykaz instytucji, które założyły „Niebieskie karty”.
2014

120

107

2015

111

100
80
60
40
11
20

5

3

1

1

0

0

1

0
policja

ośw iata

ochrona
zdrow ia

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego
Jak wykazały dane statystyczne Zespołu Interdyscyplinarnego, procedurę „Niebieskie Karty” wszczynali
najczęściej policjanci oraz pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Z przedstawionych danych wynika, iż skala problemu przemocy w rodzinie jest kwestią wymagającą
systemowego działania. Z przedstawionych analiz wynika, że przemoc w rodzinie, mimo iż nadal jest
problemem wstydliwym, niechętnie ujawnianym coraz więcej osób decyduje się na poszukiwanie pomocy
u przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem temu zjawisku.
V. Diagnoza zasobów instytucjonalnych.
Na terenie gminy Namysłów zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonują
następujące instytucje i służby:
1) na poziomie powiatu:
a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie,
b) Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie,
c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie,
d) Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,
e) Prokuratura Rejonowa w Kluczborku,
f) Sąd Rejonowy w Kluczborku,
g) Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
h) Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A.,
i) szkoły ponadgimnazjalne.

Id: 2FBD0A64-9903-4524-9384-DDE38EA3E448. Podpisany

Strona 9

2) na poziomie gminy:
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie,
b) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Namysłowie,
c) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
d) Namysłowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe,
e) Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta TAMA,
f) szkoły podstawowe i gimnazjalne,
g) placówki ochrony zdrowia.
Mieszkańcy

Gminy

Namysłów

doświadczający

przemocy

mogą

ponadto

uzyskać

wsparcie

w następujących specjalistycznych ośrodkach wsparcia:
1) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu,
2) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie- Koźlu.
VI. Cel główny Programu.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i
skuteczności profesjonalnej pomocy.

VII. Cele strategiczne.
1. Cel strategiczny I. Skuteczne i efektywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wzmacnianie
rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Adresaci: osoby uwikłane w sytuację przemocy w rodzinie (ofiary, sprawcy, świadkowie), przedstawiciele
instytucji biorących udział w przeciwdziałaniu przemocy, społeczeństwo.
1) Cel operacyjny: rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
a) działania:
- prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny w Namysłowie zintegrowanych działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Termin realizacji działań celu operacyjnego: zadanie stałe, realizowane corocznie.
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2) Cel operacyjny: współpraca na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
a) działania:
- współpraca między instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
i zapobieganie jego skutkom,
- wspólne szkolenia, konferencje w celu wymiany doświadczeń, forum,
- wymiana doświadczeń, współpraca z instytucjami i organizacjami z obszaru przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Termin realizacji działań celu operacyjnego: zadanie realizowane corocznie.

3) Cel operacyjny: diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy na terenie miasta i gminy
Namysłów.
a) działania:
- prowadzenie statystyk w zakresie zjawiska przemocy przez wszystkie instytucje zgodnie
z wymaganiami resortowymi oraz w sposób ustalony przez Zespół Interdyscyplinarny,
- zbieranie danych statystycznych z instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w celu diagnozowania skali zjawiska i monitorowania zmian.
Termin realizacji działań celu operacyjnego: zadanie realizowane corocznie.

Realizatorzy

celu

strategicznego

I:

Zespół

Interdyscyplinarny,

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w Namysłowie, radni Rady Miejskiej w Namysłowie, Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Sąd
Rejonowy w Kluczborku, Prokuratura Rejonowa w Kluczborku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Namysłowie, placówki ochrony zdrowia, placówki oświatowe, stowarzyszenia.
Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego I: liczba spotkań zespołu, liczba wszczętych procedur
Niebieskiej Karty, liczba powołanych zespołów roboczych, dane statystyczne dotyczące zjawiska przemocy.
2. Cel strategiczny II. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie.
Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie przemocy.
1) Cel operacyjny: udzielanie profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i świadkom
przemocy,
a) działania:
- poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne,
- praca socjalna,
- interwencja kryzysowa,
- realizacja procedury „Niebieska Karta”,
- program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy domowej.
Termin realizacji działań celu operacyjnego: zadanie stałe, realizowane corocznie.
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2) Cel operacyjny: udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą,
a) działania:
- udzielanie bezpiecznego schronienia osobom dorosłym lub/i rodzinom dotkniętym przemocą,
- pomoc socjalna osobom dotkniętym przemocą.
Termin realizacji: zadanie stałe, realizowane corocznie.
Realizatorzy celu strategicznego II: Zespół Interdyscyplinarny, kuratorzy sądowi, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Namysłowie, Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Prokuratura Rejonowa w Kluczborku,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Namysłowie.
Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego II: liczba porad udzielonych osobom dotkniętym przemocą,
liczba osób objętych poradnictwem oraz pomocą i wsparciem, liczba interwencji kryzysowych, liczba osób
dorosłych lub rodzin, którym udzielono bezpiecznego schronienia, liczba dzieci, którym udzielono
bezpiecznego schronienia, liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty.
Termin realizacji: zadanie stałe, realizowane corocznie.
3. Cel strategiczny III. Edukacja społeczna i promocja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Adresaci: dzieci i młodzież, osoby dorosłe, społeczność lokalna.
1) Cel operacyjny: upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych
a) działania:
- rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszur, ulotek, plakatów itp.) dotyczących zjawiska
przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności,
- dostarczanie informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy
w rodzinie–wydanie i rozpowszechnianie informatorów, prasa lokalna, telewizja lokalna,
- umieszczenie informacji na stronach internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
i Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Termin realizacji: zadanie realizowane corocznie.
2) Cel operacyjny: zmiana postaw, przekonań i zachowań mieszkańców wobec zjawiska przemocy.
a) działania:
- udział w kampaniach społecznych,
- współpraca z mediami (prasa, telewizja) w zakresie propagowania zachowań bez przemocy oraz
zmiany postrzegania zjawiska przemocy w rodzinie,
- opracowanie i realizacja zajęć psychoedukacyjnych z zakresu umiejętności społecznych,
- opracowanie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Termin realizacji: zadanie realizowane corocznie.
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3) Cel operacyjny: promowanie wartości rodzinnych i wychowania bez przemocy.
a) działania:
- prowadzenie w placówkach oświatowych programów profilaktycznych, uświadamiających zagrożenia
płynące z przemocy,
- prowadzenie programów i warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców.
Termin realizacji: zadanie stałe, realizowane corocznie.
Realizatorzy celu strategicznego III: Zespół Interdyscyplinarny, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Namysłowie, Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, placówki ochrony zdrowia, placówki oświatowe.
Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego III: liczba rozkolportowanych ulotek i broszur, nakład
informatorów, liczba kampanii społecznych, liczba programów, artykułów w mediach propagujących życie bez
przemocy, ilość przeprowadzonych zajęć profilaktycznych z zakresu przemocy, ilość warsztatów doskonalenia
umiejętności społecznych.
Termin realizacji: zadanie ciągłe, realizowane corocznie.
4. Cel strategiczny IV. Podnoszenie i doskonalenie umiejętności kadry, rozwijanie współpracy
interdyscyplinarnej.
Adresaci: instytucje, organizacje, służby i środowiska działające w sferze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
1) Cel operacyjny: systematyczne szkolenia wszystkich przedstawicieli służb podejmujących działania na
rzecz rodzin uwikłanych w przemoc, w tym szkolenia z zakresu diagnozowania przemocy w rodzinie,
realizacji procedury Niebieskie Karty i prowadzenia Interwencji Kryzysowej.
a) działania:
- szkolenia resortowe,
- szkolenia interdyscyplinarne z zakresu przeciwdziałania przemocy,
- organizowanie interdyscyplinarnych szkoleń w celu podniesienia umiejętności pracy z osobami
dotkniętymi problemem przemocy oraz skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem.
Termin realizacji: zadanie ciągłe, realizowane corocznie.
2) Cel operacyjny: konferencje i seminaria z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla
przedstawicieli instytucji, służb, różnych grup zawodowych i społecznych zaangażowanych w
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
a) działania:
- organizacja i przeprowadzanie konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- uczestnictwo w konferencjach i seminariach.
Termin realizacji: zadanie ciągłe, realizowane corocznie.
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Realizatorzy celu strategicznego IV: Zespół Interdyscyplinarny, Sąd Rejonowy w Kluczborku - kuratorzy
sądowi, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, radni Rady Miejskiej w Namysłowie, Komenda
Powiatowa Policji w Namysłowie, Prokuratura Rejonowa w Kluczborku, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Namysłowie, placówki ochrony zdrowia, placówki oświatowe.
Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego IV: liczba szkoleń dotyczących przemocy w rodzinie, liczba
uczestników szkoleń, liczba zorganizowanych konferencji i seminariów, liczba uczestników konferencji
i seminariów.
Termin realizacji zadań celu strategicznego nr 4: zadanie ciągłe, realizowane corocznie.

5. Cel strategiczny V. Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.
Adresaci: sprawcy przemocy.
1) Cel operacyjny: działania korekcyjno – edukacyjne.
a) działania:
- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne, zajęcia korekcyjno – edukacyjne
w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem – indywidualne i grupowe,
- realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.
Realizatorzy celu strategicznego V: Zespół Interdyscyplinarny, Sąd Rejonowy w Kluczborku, kuratorzy
sądowi, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Prokuratura Rejonowa w Kluczborku, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Namysłowie.
Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego V: liczba dorosłych sprawców objętych działaniami,
uczestniczących w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych.
Termin realizacji działania celu strategicznego V Zadanie realizowane corocznie.

VIII. Adresaci programu.
1) społeczność lokalna,
2) osoby i rodziny dotknięte bądź zagrożone przemocą w rodzinie, w tym:
a) dzieci,
b) współmałżonkowie lub partnerzy w związkach nieformalnych,
c) osoby starsze,
d) osoby niepełnosprawne,
3) osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie,
4) świadkowie stosowania przemocy w rodzinie,
5) osoby pracujące z rodzinami dotkniętymi bądź zagrożonymi przemocą w rodzinie,
6) przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji oraz służb pracujących w obszarze przemocy
w rodzinie.
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IX. Realizatorzy Programu.
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie,
2) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Namysłowie,
3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Namysłowie,
4) Namysłowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe,
5) Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,
6) Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta TAMA,
7) placówki oświatowe z terenu gminy Namysłów,
8) placówki ochrony zdrowia.

X. Koordynator Programu.
Koordynatorem programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie.
XI. Zakładane rezultaty realizacji programu.
1) zmiana postaw społeczeństwa wobec zjawiska przemocy w rodzinie,
2) usprawnienie koordynacji działań służb i instytucji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie,
3) podniesienie skuteczności działań skierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, jak i osób,
które stosują przemoc w rodzinie,
4) poszerzenie specjalistycznych porad zarówno dla osób doznających przemocy, jak i ją stosujących,
5) poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie,
6) podniesienie świadomości społeczności lokalnej dotyczącej skutków stosowania przemocy w rodzinie.
XII. Monitorowanie i sprawozdawczość.
Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Namysłów, dotacji oraz środków
pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
Monitorowanie

przebiegu realizacji

programu odbywać

się

będzie

na podstawie corocznej

sprawozdawczości z wykonania zadań. Dane będą przedkładane Radzie Miejskiej w Namysłowie do 31 marca
każdego roku za rok poprzedni.
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