UCHWAŁA NR 158/XII/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2016 - 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 6 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1390) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2016 - 2018, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Waldemar Błauciak
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Załącznik do Uchwały Nr 158/XII/15
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 24 listopada 2015 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE DLA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
NA LATA 2016 - 2018

WĘGLINIEC 2015
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Wstęp

Uchwalenie Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2016 - 2018, zwanego dalej
Programem przez Radę Miejska Węglińca to zadanie wynikające z art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Potrzeba opracowania Programu wynika
nie tylko z obowiązujących zapisów prawnych, ale również z zachodzących na terenie gminy
Węgliniec negatywnych zachowań w zakresie przemocy w rodzinie.
Przemoc w rodzinie, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to
jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra
osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub wspólnie
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. Zjawisko przemocy nie jest jednoznaczne. Przybiera formę przemocy
fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oraz zaniedbania. Przemoc jest zjawiskiem
występującym powszechnie w społeczeństwie i dotyczącym ludzi o rożnym statusie społecznym.
Czynnikiem łączącym poszczególne definicje i formy działań przemocowych jest ich patogeniczny
charakter oraz sekretna natura. Kolejnymi cechami przemocy jest jej to, iż jest procesem – tworzy
poszczególne cykle, rozwija się; jest powtarzalna – bardzo rzadko zachowanie przemocowe jest
incydentem; ma tendencję narastającą – nie zatrzymana przybiera na sile; jest nagradzająca – tzn.
daje szybkie efekty; nie jest zjawiskiem niezależnym od udziału człowieka – można oddziaływać na
czynniki, które czynią człowieka sprawcą przemocy; odpowiedzialność za przemoc zawsze ponosi
sprawca, niezależnie od tego co zrobiła ofiara przemocy. Zgodnie z polskim ustawodawstwem – art.
207§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny przemoc jest przestępstwem zagrożonym karą
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Konsekwencje przemocy w rodzinie zarówno te natychmiastowe jak również te odległe w
czasie skutkują urazami psychicznymi występującymi u poszczególnych członków rodziny, co
stanowi poważny problem społeczny - destrukcję rodziny oraz eskalację przemocy. W celu
przeciwdziałania

tym

negatywnym

zjawiskom

społecznym

konieczne

jest

tworzenie

specjalistycznej formy wsparcia przedstawicieli profesji pomocowych oraz ustalenie jednolitych
standardów pomocy min. poprzez opracowanie założeń niniejszego Programu.
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I. Podstawy prawne Programu

Założenia niniejszego Programu zostały opracowane na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1390).
2. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1286).
3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.163 z późn.zm.).
4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515).
5. Uchwały nr 52/VI/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.

Założenia niniejszego Programu są skorelowane z następującymi dokumentami:
1. Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjętym uchwałą nr 162/2006
Rady Ministrów z dnia 25 września 2005 r.
2. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgliniec na lata 2014-2020 przyjętą
uchwałą nr 756/XXXVIII/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 13 listopada 2014 r.
3. Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i
Miasta Węgliniec na rok 2015 przyjętym uchwałą nr 755/XXXVIII/14 Rady Miejskiej Węglińca z
dnia 13 listopada 2014 r.
4. Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2013
– 2015 przyjętym uchwałą nr 403/XIX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012 r.

II. Diagnoza zjawiska przemocy w gminie Węgliniec
Instytucją koordynującą w gminie Węgliniec działania wynikające z ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Węglińcu, zwany dalej Zespołem Interdyscyplinarnym powołany
Zarządzeniem nr 102/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 15 listopada 2011 r. w
sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Węglińcu, zmieniony Zarządzeniem nr
113/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 15 grudnia 2011 r., Zarządzeniem nr
115/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 19 listopada 2012 r., Zarządzeniem nr
26/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28 lutego 2014 r. oraz Zarządzeniem nr
61a/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 1 lipca 2014 r. W skład Zespołu
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Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu.
2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węglińcu.
3. Zespołu Szkół w Węglińcu.
4. Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie.
5. Praktyki Lekarzy s.c. w Węglińcu NZOZ.
6. Komisariatu Policji w Pieńsku.
7. Sądu Rejonowego w Zgorzelcu.

W celu opracowania skali zjawiska przemocy w gminie Węgliniec wykorzystane zostały
dane Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Węglińcu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu, Komisariatu Policji w
Pieńsku, Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu.

Na dzień 30 września 2015 r. Gmina i Miasto Węgliniec liczyła 8 499 mieszkańców, w tym
4 319 kobiet i 4 180 mężczyzn.
Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu wynika, iż liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 372 osoby, w tym 202 kobiet i 170
mężczyzn. Liczba osób bezrobotnych z prawem do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych
wynosiła 37 osób, w tym 19 kobiet i 18 mężczyzn. Wg stanu na dzień 30 września 2015 r. liczba
osób bezrobotnych wynosiła 375 osób, w tym 210 kobiet i 165 mężczyzn. Liczba osób
bezrobotnych z prawem do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych wynosiła 43 osoby, w tym 31
kobiet i 12 mężczyzn. Istotny jest fakt, iż w przedstawionej statystyce figurują wyłącznie osoby
zarejestrowane, natomiast jest grupa osób nie podejmujących pracy zarobkowej, nie
zarejestrowanych w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu, która uniemożliwia
prawidłową ocenę skali bezrobocia wśród mieszkańców Gminy Węgliniec.
Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu, zwanym dalej
Ośrodkiem wynika, iż liczba osób korzystających z pomocy materialnej Ośrodka wg stanu na dzień
31 grudnia 2014 r. wynosiła 502 w tym 2 osoby otrzymały pomoc materialną z powodu
występującej przemocy w rodzinie. Wg stanu na dzień 30 września 2015 r. liczba osób
korzystających ze pomocy materialnej wyniosła 431, w tym 3 osobom przyznano pomoc materialną
z powodu występującej przemocy w rodzinie. Główną przesłanką ubiegania się o pomoc materialną
pozostaje niezmiennie zarówno w 2014 r. i 2015 r. ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność.
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Wykres nr 1 Powody przyznania pomocy materialnej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Węglińcu
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* stan na dzień 30 września 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu.

Z przedstawionych danych wynika, iż skala osób korzystających z pomocy materialnej
Ośrodka w 2014 r. i 2015 r. utrzymuje się na podobnym poziomie. Niższe parametry liczbowe w
roku 2015 wynikają z ujęcia danych w trwającym okresie sprawozdawczym. Nastąpił niewielki
wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy Ośrodka z uwagi na występującą przemoc w
rodzinie.

Związek alkoholu z przemocą w rodzinie jest powszechnie znany. W rodzinach
alkoholowych, zjawisko przemocy występuje dwukrotnie częściej niż w rodzinach wolnych od
problemu alkoholowego. Alkohol nie jest jednak przyczyną bądź skutkiem występowania
przemocy, a czynnikiem współwystępującym, tzw. czynnikiem ryzyka pojawienia się przemocy w
rodzinie, a tym samym powodującym jej dysfunkcje. Alkohol jako czynnik współwystępujący
potwierdza badanie przeprowadzone przez TNS OBOP w październiku 2007 r.

na zlecenie

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz
opinie ofiar, sprawców i świadków o występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w
rodzinie”, z których wynika, iż najczęstszą okolicznością towarzyszącym aktom przemocy wobec
osób dorosłych jest alkohol - 46% osób doznając przemocy stwierdziło, że przynajmniej raz
sprawca przemocy był w momencie zdarzenia pod wpływem alkoholu.
Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węglińcu wynika,
iż zjawisko przemocy występuje w większości przypadków rodzin wnioskujących o pomoc w
zobowiązaniu do leczenia odwykowego (ok. 60%). W porównaniu z rokiem 2014 zauważalny jest
wzrost skali przemocy wśród osób z występującym problemem alkoholowym o 20%.
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Wykres nr 2 Liczba przypadków współwystępowania alkoholu w przemocy domowej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Węglińcu

Z danych Komisariatu Policji w Pieńsku wynika, iż w przypadku interwencji domowych
podejmowanych przez funkcjonariuszy w związku z przemocą domową w 86% stwierdzono
obecność osób nietrzeźwych (sprawców przemocy) w roku 2014 i w 90% przypadków w I - III
kwartale 2015 r., co obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 1 Współwystępowanie alkoholu w przypadkach przemocy domowej
Liczba interwencji domowych związanych z przemocą domową i współwystępowaniem alkoholu
rok 2014

rok 2015*

Liczba interwencji

22

Liczba interwencji

10

współwystępowanie
alkoholu

19

współwystępowanie
alkoholu

9

Liczba
Niebieskich Kart

16

Liczba
Niebieskich Kart

15

* stan na dzień 30 września 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Pieńsku oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Węglińcu

O tendencji wzrostowej przemocy w rodzinie świadczą również dane uzyskane z Zespołu
Interdyscyplinarnego.
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Tabela nr 2 Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych
Rok 2014

Rok 2015*

Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego

4

3

Liczba powołanych grup roboczych

16

15

* stan na dzień 30 września 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego

Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego reguluje z art. 9a ust.7 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałania przemocy w rodzinie w brzmieniu posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące. Grupy robocze powołane są indywidualnie do każdego, odrębnie prowadzonego
postępowania w ramach procedury Niebieskiej Karty, a zwoływane w zależności od potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Tabela nr 3 Wykaz ilościowy Niebieskich Kart
Rok 2014

Rok 2015*

Liczba Niebieskich Kart

16

15

Liczba osób objętych procedurą
Niebieskiej Karty

50

50

Instytucje zgłaszające, w tym

MGOPS

3

MGOPS

5

KP

11

KP

8

GKRPA

1

GKRPA

0

ZS Węgliniec

1

Ośrodek Zdrowia w
Czerwonej Wodzie

2

* stan na dzień 30 września 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego
Legenda:
MGOPS – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu;
KP – Komisariat Policji w Pieńsku;
GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węglińcu;
ZS Węgliniec – Zespół Szkół w Węglińcu

Liczba formularzy wszczynających procedurę Niebieskiej Karty – Niebieska Karta-A na
dzień 30 września 2015 r. jest niższa o 1 stopień od liczby prowadzonych postępowań w 2014 r.
Zakłada się, iż do końca 2015 r., nastąpi wzrost liczby założonych Niebieskich Kart o 2 do 3
formularzy. Do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty upoważnionych jest kilka instytucji, jednak
niezmiennie od 2011 r., tj. powstania Zespołu Interdyscyplinarnego największa liczba założonych
formularzy Niebieska Karta-A jest przez funkcjonariuszy Policji.
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Tabela nr 4 Procedura Niebieskiej Karty – przemoc według płci i wieku
Rok 2014

Rok 2015*

Liczba kobiet doznających przemocy
w rodzinie

14

13

Liczba mężczyzn doznających
przemocy w rodzinie

0

0

Liczba dzieci (0-18 lat) doznających
przemocy w rodzinie, w tym

dziewczynki

2

dziewczynki

2

chłopcy

0

chłopcy

0

* stan na dzień 30 września 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego

Analizując dane Zespołu Interdyscyplinarnego – przemoc według płci i wieku, to zarówno
w 2014 r. jak również w 2015 r. niezmiennie osobami doznającymi przemocy są kobiety. W
przypadkach stosowania przemocy wobec dzieci, zachowania przemocowe dotyczą dzieci płci
żeńskiej. Od 2011 r. tylko w jednym przypadku ofiarą przemocy podobnie jak i sprawcą przemocy
był mężczyzna (bracia). W 2013 r. prowadzona była procedura Niebieskiej Karty, w której zarówno
osobą doznającą przemocy jak również osobą stosującą przemoc była osoba nieletnia.
Powyższe dane dotyczące przemocy rozpatrywanej w kontekście płci i wieku ukazują
wyłącznie osoby bezpośrednio doznające aktów przemocy. W statystyce nie są ujęte dzieci, które są
pośrednimi ofiarami przemocy, tzn. są obserwatorami agresywnego zachowania wobec kogoś
innego. Biorąc pod uwagę fakt występujących u dziecka zaburzeń emocjonalnych powstałych na
skutek przemocy zarówno doświadczanej bezpośrednio jak również pośrednio, zakłada się, iż
nieletnich ofiar przemocy jest znacznie więcej.

Tabela nr 5 Dane dodatkowe z Niebieskich Kart
Rok 2014

Rok 2015*

Liczba złożonych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa (znęcania się – art. 207 Kodeksu karnego)
do Prokuratury przez Zespół Interdyscyplinarny

0

0

Liczba złożonych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa (znęcania się – art. 207 Kodeksu karnego)
do Prokuratury przez osobę doznającą przemocy

5

0

Liczba wyroków skazujących

0

4

Liczba postępowań umorzonych

1

0

* stan na dzień 30 września 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego

Z analizy prowadzonych postępowań Niebieskiej Karty wynika, iż procedura ukarania
sprawcy przemocy wyrokiem skazującym jest długotrwała. 4 wyroki skazujące w roku 2015 są
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efektem działań podjętych w 2014 r. przez osoby doznające przemocy.
Na podstawie kilkuletniego doświadczenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego można
stwierdzić, iż skuteczniejszym jest motywowanie osób pokrzywdzonych przemocą do
podejmowania działań zmierzających do ustania przemocy i ukarania sprawcy przemocy oraz
wspieranie ich w tym postępowaniu w odróżnieniu od podejmowania działań z urzędu, w imieniu
osoby doznającej przemocy.

Stąd ograniczona liczba złożonych zawiadomień

o podejrzeniu

popełnienia przestępstwa przez Zespól Interdyscyplinarny.

Poza procedurą Niebieskiej Karty, Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania
profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W 2014 r. zrealizowane zostały warsztaty dla dzieci z zakresu cyberprzemocy, kampania pn. „Biała
Wstążka” oraz spotkania rodziców z zawodowym kuratorem rodzinnym i funkcjonariuszem Policji.
W 2015 r. zorganizowany został dyżur przedstawicieli pomocowych dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem, wykład pn. „Przemoc a media” dla przedstawicieli instytucji pomocowych,
warsztaty dla dzieci pn. „Medialna szkoła” oraz warsztaty dla młodzieży pn. „W sieci”. Planowana
jest realizacja szkolenia pn. „Przemoc domowa – dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” oraz III edycja kampanii pn. „Biała Wstążka”.
Ponadto w roku 2014 i 2015, podobnie jak w latach ubiegłych dystrybuowane są materiały
edukacyjne na temat przeciwdziałania przemocy, w tym ulotki informacyjne z danymi
kontaktowymi instytucji świadczących pomoc w zakresie przemocy na terenie powiatu
zgorzeleckiego.

III. Cele Programu

1. Cel główny
Celem głównym Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie i problemów z
nim związanych wśród mieszkańców Gminy i Miasta Węgliniec.

2. Cele szczegółowe:
a) Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.
b) Zapewnienie kompleksowej pomocy wszystkim członkom rodziny w której dochodzi do aktów
przemocy.
c) Podniesienie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy.
d) Dążenie do podniesienia kompetencji służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie poprzez system szkoleń i zintegrowanie działań poszczególnych instytucji.
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IV. Zadania Programu

1. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy poprzez:
a) Współpracę podmiotów i instytucji wskazanych w Programie, wymiana doświadczeń oraz
koordynację założeń programowych.
b) Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez monitorowanie sytuacji
rodzin w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
c) Kontynuacja działań Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie.

2. Zapewnienie kompleksowej pomocy wszystkim członkom rodziny w której dochodzi do
aktów przemocy poprzez:
a) Realizację procedury Niebieskiej Karty oraz podejmowanie interwencji w środowiskach
doświadczających przemocy w rodzinie.
b) Organizowanie profesjonalnego poradnictwa z zakresu skutecznej pomocy prawnej,
psychologicznej, socjalnej i innej niezbędnej osobie doznającej przemocy w rodzinie.
c) Motywowanie i kierowanie sprawców przemocy w rodzinie do udziału w programach
korekcyjno-edukacyjnych oraz innych formach pomocy dla osób stosujących przemoc.
d) Występowanie do Prokuratury bądź Policji z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnieniu
przestępstwa i wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie znęcania się nad rodziną.
e) Otoczenie wsparciem dzieci i młodzież z rodzin, w których występuje problem przemocy.
f) Uwzględnienie konieczności podejmowania działań ochronnych wobec osób starszych
i niepełnosprawnych doznających przemocy.

3. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy poprzez:
a) Rozpowszechnianie informacji na temat przemocy w rodzinie, a w szczególności
przeciwdziałania i ochrony przed aktami przemocy wobec dzieci i kobiet.
b) Propagowanie skutecznych sposobów powstrzymywania przemocy, w tym wsparcie w
działaniach alternatywnych innych podmiotów, służb i instytucji.
c) Wspieranie rożnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, z
uwzględnieniem ograniczenia wśród dzieci i młodzieży kontaktu z przemocą wirtualną.
d) Udział w kampaniach społecznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz
środowisku szkolnym.
e) Prowadzenie wszelkich działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w tym wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
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4. Dążenie do podniesienia kompetencji służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie poprzez system szkoleń i zintegrowanie działań poszczególnych
instytucji poprzez:
a) Rozwijanie i umacnianie istniejącego interdyscyplinarnego systemu działań na rzecz pracy z
rodzinami w których występuje problem przemocy.
b) Organizowanie szkoleń i konsultacji dla przedstawicieli służb i instytucji pomocowych z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
c) Organizowanie spotkań przedstawicieli poszczególnych służb i instytucji pomocowych w celu
poznania wzajemnych kompetencji, usprawnienia systemu przepływu informacji i ukierunkowania
współpracy.
d) Zapobieganie wypaleniu zawodowemu pracowników poprzez zapewnienie przedstawicielom
służb i instytucji pomocowych wsparcia psychologicznego.

IV. Realizatorzy Programu

Realizacja założeń Programu jest działaniem podejmowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Węglińcu przy udziale następujących służb i instytucji:
1. Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec.
2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węglińcu.
3. Placówek oświatowych z terenu gminy Węgliniec.
4. Placówek służby zdrowia z terenu gminy Węgliniec.
5. Komisariatu Policji w Pieńsku.
6. Straży Miejskiej Węglińca.
7. Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zgorzelcu.
8. Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Węglińcu.
9. Innych podmiotów zobligowanych do podejmowania działań z zakresu przeciwdziałania
przemocy.
10. Społeczności lokalnej.

V. Termin realizacji Programu
Program jest kontynuacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2013 – 2015.
Wdrażanie założeń niniejszego Programu rozpocznie się niezwłocznie po jego uchwaleniu przez
Radę Miejską Węglińca i będzie kontynuowane do końca 2018 roku.
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VI. Źródła finansowania Programu

Program finansowany będzie ze środków własnych Gminy i Miasta Węgliniec w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz dotacji celowych na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
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UZASADNIENIE
Obowiązek opracowania Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2016 - 2018 wynika z art. 6 ust. 2 pkt. 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawą do podjęcia działań
związanych z opracowaniem nowego programu było

zakończenie okresu obowiązywania Gminnego

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i
Miasta Węgliniec na lata 2013 - 2015. W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2016 - 2018 jest uzasadnione.
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