UCHWAŁA NR XXXVII/251/2009

Rady  Miejskiej  w   Ożarowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku


w  sprawie   przyjęcia ,, Gminnego  Programu  Przeciwdziałania   przemocy  w  Rodzinie                    w   gminie   Ożarów   na  lata   2009  -2011’’.



	Na  podstawie   art. 18  ust. 2  pkt. 15 ustawy  z  dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142  poz. 142,poz. 1591  z  późn. zm.), art. 6 ust. 1 i ust. 2, pkt. 1  Ustawy  z  dnia  29 lipca  2005r. o przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  ( Dz.U. Nr 180,poz. 1493 z późn. zm. ) Rada   Miejska  w  Ożarowie   uchwala  co  następuje :

§ 1.

Przyjmuje ,, Gminny   Program   Przeciwdziałania   Przemocy  w Rodzinie   w  Gminie  Ożarów  na  lata  2009 – 2011’’  stanowiący  załącznik  Nr  1  do  niniejszej  uchwały.

§ 2.

Wykonanie  uchwały  zleca   się  Burmistrzowi Ożarowa.

§ 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa  z  dnia  29 lipca  2005r. o przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie obliguje gminy do uchwalenia Gminnego  Programu  Przeciwdziałania   przemocy  w  Rodzinie . Stąd też zasadne jest podjęcie  w/w uchwały.                  



















                                                                                                                          Załącznik  Nr  1 
 do  Uchwały  Nr XXXVII/251/2009
                                                                                Rady Miejskiej w Ożarowie
                                                                                             z  dnia 30 czerwca 2009 roku  



GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA   PRZEMOCY W   RODZINIE                   DLA  GMINY   OŻARÓW   
NA  LATA  2009-2011.



I. Definicja
Określenie  i  zdefiniowanie  przemocy  w rodzinie  nie  jest  łatwe.
Najbardziej  odpowiednią  jest definicja  zawarta  w  ustawie  z  dnia 29.07. 2005 roku                  o  przeciwdziałaniu   przemocy  w  rodzinie,  która   przemoc  w  rodzinie  definiuje  jako  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   zdrowi   fizycznym lub  psychicznym, a także  wywołujące  cierpienia  i krzywdy moralne u osób dotkniętych  przemocą.
 Wyróżniamy  następujące  rodzaje  przemocy :
	Przemoc  fizyczna

Przemoc psychiczna
Przemoc seksualna
Przemoc ekonomiczna
Zaniedbanie
II. Diagnoza  zjawiska  przemocy 
Trudno  ustalić    rzeczywistą   liczbę  przypadków  przemocy  w   rodzinie, gdyż  nie   istnieje   żaden  centralny  i  ujednolicony   system   zbierania   danych  na  ten  temat. Jedynymi  źródłami  informacji  o  przemocy  są  badania  opinii  społecznej  oraz  analizy  dokumentacji  policyjnych.
Zestawienie interwencji Policji przedstawia tabela  nr 1.

Tabela 1.
Liczba  interwencji  związanych  z  przemocą  w  rodzinie  w  latach 2007-2008

215

Liczba  aktów  oskarżenia

6

Miasto

55

Wieś

160

Sprawcy przemocy

Kobiety

7


Mężczyźni

200
Z otrzymanych informacji ze szkół  wynika, ze zjawisko przemocy rówieśniczej występuje incydentalnie. W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki  zanotowano 4 takie sytuacje w ciągu roku szkolnego. Natomiast w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie zauważalna jest agresja słowna. Każda ze szkół realizuje zadania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy. Są to działania skierowane do uczniów ,  rodziców i  opiekunów.
W związku  z  przygotowywanym  Programem   Przeciwdziałania Przemocy  w   gminie Ożarów  przeprowadzono badania   ankietowe   w  okresie   maj- czerwiec  2009r. 
Celem  badań   było   zbadanie   znajomości   zjawiska  przemocy  w  rodzinie, poznanie   postaw  osób  wobec  problemu  przemocy, pośrednich  lub  bezpośrednich   kontaktów  z   sytuacjami  przemocy  w  rodzinie. Badania  przeprowadzono  w  grupie  60  osób  korzystających  z  pomocy  społecznej             i świadczeń rodzinnych. Wśród  badanych    znalazło  się  35 kobiet i 25 mężczyzn. Wiek badanych :
	18 - 25 lat – 9 osób

26-35 lat – 19 osób
36-45lat – 7 osób
46-55 lat -  16 osób
Powyżej 55 lat – 9 osób
45% badanych posiada wykształcenie zawodowe, 38% średnie, 10% wykształcenie podstawowe, a 7% wyższe.
Są to osoby w 39% bezrobotne, w 30% pracujące, w 6% rolnicy, w 25% renciści i emeryci. Spośród całej populacji badanych 36% uważa sytuację materialną swojej rodziny jako złą, 33% jako zadowalającą, a 31% jako dobrą.
Z przeprowadzonej  ankiety wynika, że badana grupa posiada wiedzę o przemocy i jej rodzajach.	
	Do występowania zjawiska przemocy przyznało się 25% ankietowanych, w których:
11% - przemoc występuje ponad 10 lat
6%  - przemoc od 5 do 10 lat
5%  - przemoc od 1 do 5 lat
3% - przemoc występuje od niedawna
9% - jednorazowy akt przemocy
Interwencja Policji dotyczyła 21% wśród rodzin, w których występuje przemoc.
Skutkiem interwencji Policji zazwyczaj było zabranie sprawcy do izby wytrzeźwień i komisariatu, uruchomienie wizyt dzielnicowego.
W związku z istnieniem przemocy 50% poszkodowanych rodzin nie podjęło jakichkolwiek kroków prawnych. Pozostali kierowali sprawy do prokuratury              i sądu.
Wyniki   ankiet   świadczą  o  tym,  że  problem przemocy jest aktualnym  problemem  rodziny. W  sześciu przypadkach do  przemocy  doszło w ciągu ostatniego miesiąca.  Sprawcami  przemocy według badanych najczęściej są  mąż , ojciec, żona, siostra, brat. 
Formy przemocy w badanych rodzinach :
Przemoc  fizyczna
9 osób
Przemoc psychiczna
13 osób
Przemoc seksualna
3 osoby
Przemoc ekonomiczna
3 osoby
Zaniedbanie fizyczne lub psychiczne
2 osoby
Nie dotyczy
42 osoby

Dla większości respondentów przemoc w rodzinie to  przede wszystkim czyny fizyczne  powodujące rozbicie rodziny, zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, zaburzenia emocjonalne i uszczerbek na zdrowiu. Jako najczęstsza  forma przemocy w badanych rodzinach występuje przemoc  psychiczna i fizyczna. Za  najczęstsze  przyczyny przemocy  respondenci uważają:
- nadużywanie alkoholu,
- konflikty w rodzinie,
- złą sytuację materialną w rodzinie,
- chorobę.
Według ankietowanych najbardziej narażone na przemoc w rodzinie są dzieci i współmałżonkowie.
W przypadkach przemocy poszkodowani  najczęściej zwracali się o pomoc do rodziny, a na drugim miejscu do różnorodnych  instytucji ( OPS, Policja, Klub AA), gdzie uzyskiwali przede wszystkim pomoc psychologiczną i prawną, a także pomoc w formie wizyt dzielnicowego.
Wśród ankietowanych 33% przyznało się, że jest lub było  ofiarą przemocy.
Ankietowani uważają, że do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie może przyczynić się
- podnoszenie świadomości  społeczeństwa dotyczącej przemocy w rodzinie,
- upowszechnianie informacji dotyczących miejsc wsparcia,
- skuteczne egzekwowanie przepisów prawa,
- zmiana fałszywych stereotypów  istniejących w społeczeństwie  dotyczących przemocy,
- szeroko zakrojone akcje medialne.
Wyniki  przeprowadzonych  ankiet  wskazują, że osoby  poszkodowane mają świadomość  o możliwości i miejscu uzyskania  pomocy.

III. Cele programu.
     Cel  główny:
Przeciwdziałanie  przemocy  w rodzinie  oraz zwiększenie  dostępności i skuteczności  pomocy  dla  rodzin, w których stosowana jest przemoc.

IV. Cele szczegółowe:
Cel 1. Pomoc zmierzająca do zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie .
 Strategia i metody działania:
- udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w punkcie interwencji kryzysowej przy OPS w Ożarowie (wsparcie prawne, psychologiczne, interwencyjne)
- planowanie pomocy dla indywidualnych potrzeb rodzin i osób
- organizowanie form pomocy dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą domową
 Cel 2. Przerwanie stosowania przemocy przez sprawcę
  Strategia i metody działania:
- działania wynikające z realizacji procedury Niebieskich Kart
- działania wynikające z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Cel 3. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, poprawa skuteczności działań podejmowanych przez te osoby.
  Strategia i metody działania:
- kontynuacja pracy zespołu interdyscyplinarnego w celu prowadzenia działań interwencyjnych oraz efektywnej pomocy osobom doznającym przemocy domowej. W skład zespołu wchodzą: pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, kurator sądowy, psycholog, Policja, Straż Miejska, lekarz rodzinny.
- współpraca w razie potrzeb z instytucjami prowadzącymi hostele dla ofiar chroniących się przed przemocą domową
- współpraca przy realizacji procedury Niebieskiej Karty,
- organizowanie szkoleń  dotyczących przemocy domowej  dla  pracowników socjalnych, straży miejskiej, policji, pedagogów, pracowników  służb  medycznych.
Cel. 4. Podniesienie  poziomu  wiedzy i świadomości  społeczności lokalnej dotyczącej  przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej.
Strategia  i metody działania :
- edukacja  publiczna w  zakresie  obalania  mitów i stereotypów  mogących  utrudnić  
   udzielanie  pomocy oraz  w  zakresie  form  pomagania  ofiarom  przemocy,
-zajęcia  warsztatowe  dla dzieci i młodzieży  szkolnej  dotyczące  profilaktyki  przemocy  w  
  rodzinie, asertywności, zwiększenia poczucia własnej wartości.
- wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci  i młodzież.
- spotkania  edukacyjne  dla  rodziców  dotyczące przemocy  domowej i  przemocy 
  rówieśniczej.

V. Realizatorzy

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie,
- Urząd Miejski w Ożarowie,
- Komisariat Policji w Ożarowie,
- Straż Miejska w Ożarowie,
- Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Kurator sądowy,
- SPZOZ w Ożarowie,
- Nauczyciele i pedagodzy.

VI. Monitoring i ewaluacja.

Realizacja  programu   będzie  poddawana   systematycznemu  monitoringowi i ewaluacji poprzez prowadzenie badań ankietowych w roku 2011.
Monitorowanie  programu  pozwala na systematyczną  ocenę  efektów  programu, a  także  umożliwia  ich korektę.


