
UCHWAŁA NR XXXIII/207/22

RADY GMINY REGNÓW

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Regnów na lata 2022- 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz.
1249) Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

5 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Regnów na lata 2022 - 2027

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

5 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/180/22 Rady Gminy Regnów z dnia 1 marca

2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Regnów na lata 2022 —

2027.

5 3. Wykonanie uchwały powierra się Wójtowi Gminy Regnów.

54. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnj zący dy

Skiwomir Dudek





Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/207/22
Rady Gminy Regnów

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Gminny Program

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

na lata 2022 -2027

Opracował:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie
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I. WPROWADZENIE

1. Definicja zjawiska przemocy

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020

r. poz. 213) definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne

działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowi i życia

osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobro osobiste członka rodziny. Przemoc w

rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia,

narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również

osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym,

psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

Przemoc w rodzinie:

. jest zjawiskiem wynikającym z działania człowięka — działanie lub zaniechanie działań

jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym.

. jest intencjonalna zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu.

. wykorzystuje przewagę sił uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy i

kontroli.

. narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny

. powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka.

2. Rodzaje przemocy w rodzinie — formy zachowań agresywnych.

Przemoc w rodzinie moze przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy różnych

instrumentów: . .

. Przemoc fizyczna — są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące

do nieprzypadkowych uraz6w, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień. Do tej

kategorii zalicza się między innymi: popychanie, odpychanie, obezwładnianie,

uderzanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą dłonią,

pięścią lub różnymi przedmiotami, poparzenie, porzucenie w niebezpiecznej

okolicy, straszenie bronią lub jej użyciem itp.
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. Przemoc psychiczna — to umyślne działania wykorzystujące siłę nie siłę fizyczną,

lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu

własnej osoby u ofiary, obniżenie poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów

lękowych i nerwicowych. Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa uczuć,

brak zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów,

wyznania religi~nego, żądania posłuszeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie

choroby psychicznej, kontrola, utrudnianie kontaktów z innymi osobami,

zawstydzanie, upokorzenie, wyzywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.

. Przemoc seksualna — polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań

w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, dokonywane przez:

przymuszanie do pożycia seksualnego, wymaganie na ofierze nieakceptowanych

praktyk seksualnych, przymuszanie do seksu z osobamI trzocimi, krytykę zachowań

seksualnych ofiary, zmuszanie do prostytucji, gwałt.

. Przemoc ekonomiczna — działania prowadzące do calkowilego finansowego

uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane między innymi w drodze

niezaspokojenia podstawowych materialnych potrzeb rodziny.

Przemoc w rodzinie nie jest czynem jednorazowym, często ma długą, nawet kilkuletnią

historię i zwykle się powtarza.

Przemoc domowa może być skutkiem i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Prowadzi do

poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, w

skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń, czy zabójstw.

Ofiarami przemocy w rodzinie są na ogół kobiety i dzieci, rzadziej mężczyźni. Grupą narażoną

na działanie przemocy są osoby niepełnosprawne i starsze.

Ofiary przemocy to osoby słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu własnej wartości,

zależne w jakiś sposób od sprawcy. Ofiara przemocy często potrzebuje dużo czasu, aby

odbudować świadomość swojej wartości. Wielu ofiarom udaje się przeciwstawić sprawcom,

Jednak większość potrzebuje pomocy innych. Bez odpowiedniego wsparcia ofiara przemocy

nigdy nie zdobędzie się na odwagę, aby przeciwstawić się stosowaniu wobec niej przemocy.
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3. Podstawy prawne tworzenia programu

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Regnów będzie realizowany w

oparciu o następujące akty prawne:

. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. J. Dz. U. z

2020 r., poz. 218 z późn. zm.)

. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

. Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu

alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277)

. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2011 r. Nr 209,

poz. .852)

. Rozporządzenie Rady Minktrów z dnia 13 września 2011 r w sprawie procedury

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz.

1245)

. Uchwały nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (M.P. 2021

poz. 1204)

. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Regnów na lata 2011 -

2022.

4. Adresaci Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie w Gminie Regnów na lata 2022-2027 jest adresowany w szczególności do rodzin i

osób, które ze względu na przemoc w rodzinie wymagają wsparcia społecznego, sprawców

przemocy w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, przedstawicieli instytucji, organizacji i

służb zobowiązanych do udzielenia pomocy w sytuacji przemocy oraz pozostałych

mieszkańców gminy.

II. SKALA ZJAWISKA PRZEMOCY W KRAJU.
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Badania i prowadzone statystki pokazują, że problem przemocy domowej w Polsce

dotyka rocznie dziesiątki tysięcy osób. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach

projektu „Diagnoza i porównanie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz efektywności działań

podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w 20141 oku pi ieinowadiilo

badania, które r6wnież potwierdzają skalę zjawiska przemocy w kraju. Z badań tych wynika,

że co trzeci respondent zna osobiście w swoim otoczeniu rodziny, o których słyszał lub wie, że

dochodzi w nich do różnych form przemocy wobec kobiet. Przypadki przemocy wobec

mężczyzn zna co piąty ankietowany. Niepokojące są także wyniki badań ogólnopolskich

dotyczących krzywdzenia dzieci. Siedmiu na dziesięciu nastolatków w wieku 11-17 lat

doświadczyło w swoim życiu przynajmniej jednej z siedmiu kategorii krzywdzenia, przemocy

doświadczyło 41%, a świadkami przemocy domowej byłols% badanych uczniów.

Według danych zawartych w sprawozdaniu z Krajowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie od 2012 do 2017 roku liczba wypełnionych formularzy Niebieskie Karty

wrosła o około jedną trzecią (z 66 961 do 98 307). Podejrzani o przemoc to przeważnie (tj. w

ponad 90%) mężczyźni. Jak wynika ze statystyk poIic~i, rok do roku w bardzo wielu

przypadkach podejrzewani sprawcy Są pod wpływem alkoholu (około 60%).

Patrząc na charakterystykę osób doznających przemocy w rodzinie w statystykach policji

widać również, że w ciągu 7 lat (od 2012 do 2018 roku) zmniejszył się udział objętych

procedurą osób małoletnich (z 25% do 14%) i jednocześnie wzrósł odsetek kobiet (z 65% do

74%). Jak wynika z danych statystycznych gromadzonych przez policję, w 2019 roku ogólna

liczba osób doznających przemocy wyniosła 88032.

ill. DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY W GMINIE.
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I. CliarakierysLyka GmIny. .

Gmina Regnów została powołana do życia w dniu 31 grudnia 1994 roku Do tego momentu

tereny należące do obecnej Gminy Regnów wchodziły w skład Gminy Cielądz. Pierwsze

wzmianki o Regnowie jako jednostce administracyjnej sięgają 300 lat wstecz. Miejscowość

Regnów jako jednostka administracyjna zniknęła z mapy administracyjnej Polski tylko na czas

od roku 1974 do roku 1995 . Analizując historię gminy można powiedzieć, że Gmina Regnów

w dniu 31 grudnia 1994 roku została reaktywowana.

Gmina Regnów to gmina wiejska położona w województwie łódzkim, w południowej części

powiatu rawskiego, usytuowanego w centralnej Polsce, w pobliżu aglomeracji warszawskiej

oraz łódzkiej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Gmina Regnów zajmuje

powierzchnię 46 km 2 „ co stanowi około 7,05 % powierzchni powiatu Rawskiego i blisko

0,3 % powierzchni województwa łódzkiego. Pod względem zajmowanej powierzchni gmina

zajmuje ostatnie miejsce wśród wszystkich gmin powiatu rawskiego.

Gmina ma charakter wiejski. W skład gminy Regnów według obrębów geodezyjnych wchodzi

12 miejscowości (według urzędowego wykazu w gminie jest 12 mIejscowości), tworząc 12

sołectw: Annosław, Kazimierzów, Nowy Regnów, Podskarbice Królewskie, Podskarbice

Szlacheckie, Regnów, Rylsk, Rylsk Duży, Rylsk Mały, Sławków, Sowidół, Wólka Strońska.
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Miejscowości te są znacznie zróżnicowane pod względem zajmowanej powierzchni a także

warunków przyrodniczo—ekonomicznych.

Gmina Regnów jest najmniejszą pod względem liczby ludności gminą na terenie powiatu

rawskiego. Poniższa tabela obrazuje dane dotyczące liczby ludności na terenie gminy w latach

2018-2020.

W zasobach gminy znajdowały się 4 mieszkania komunalne, o pow. użytkowej 183 m2, w

których zamieszkiwały 3 rodziny.

Na terenie gminy funkcjonuje jedna placówka oświatowa tj. szkoła podstawowa z oddziałem

przedszkolnym.

Mieszkańcy gminy mogą korzystać z 4 świetlic gminnych oraz z biblioteki gminnej wokół której

skupia się działalność kulturalna. Opiekę zdrowotną zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki

Zdrowotnej. Funkcjonuje również 1 apteka.

Stopa bezrobocia w latach 2018 -2020 wyniosła odpowiednio w 2018 roku 3,1%, w 2019— 3,1

%„ w 2020 3,8%.

Pomoc społeczna świadczona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie, do

którego zadań należy wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

GOPS współpracuje w tym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, co

sprzyja poprawie efektywności działań podejmowanych w celu niwelowania skutków

problemów społecznych dotykających mieszkańców.

2. Podmioty świadczące wsparcie na rzecz rodzin dotkniętych przemocą w gminie.

Dane Urzędu Gminy W Regnowie
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Na terenie Gminy Regnów rodziny, w których występuje przemoc mogą korzystać ze

wsparcia następujących instytucji: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny — pomoc psychologiczna.

Urząd Gminy w Regnowie w ramach realizacji zadań własnych nałożonych na gminę

odpowiada za zapewnienie środków i tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie. Gmina w ramach środków posiadanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

przekazuje środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Poniższe tabele obrazują dochody i wydatki gminy na zadania związane z profilaktyką

uzależnień.

~t~trajiwsi~„jgj itrnses~s
Dochód z opłat z zezwoleń na sprzedaż 28 211 29 311 28 210
alkoholu w zł.

Dane Urzędu Gminy w Regnowie

~enLcdasisIia~r.~~9iJ.sIaIII
Wydatki poniesione na profilaktykę i 20 000 19 871 18 704
r ozwiązywanie problemów uzależnień
od alkoholu
Wydatki poniesione na profilaktykę i 0 670 0
rozwiązywanie problemów uzależnień
od narkotyków

Dane Urzędu Gminy W Regnowie

Wazną rolę w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzInIe pełnI GmInna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do głównych zadań komisji należy prowadzenie

rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego i terapii oraz zachęcanie członków

rodziny do angażowania się w terapię rodzin. Prowadzone są również działania wobec rodzin

dotkniętych przemocą w rodzinie, działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu

obowiązku leczenia odwykowego oraz kierowane zawiadomienia do prokuratury o

popełnieniu przestępstwa, w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie.
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Poniższa tabela obrazuje pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

latach 2018 -2020.

Liczba osób, z którymi komisja prowadziła rozmowy
interwencyjno — motywujące w związku z
nadużywaniem alkoholu
Liczba osób uzależnionych od alkoholu, wobec
których GKRPA wystąpiła do sądu z wnioskiem o
zobowiązanie do leczenia odwykowego

Dane Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemów

GKRPA w celu skutecznego rozwiązywania i przeciwdziałania problemom alkoholowym

realizuje programy profilaktyczne, prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną, przede

wszystkim poprzez wsj.ieidiiie poŁrzeb w zakresie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodz”ezy,

organizowanie i finansowanie szkoleń oraz zakup materiałów edukacyjno — informacyjnych.

Mieszkańcy gminy w ramach Punktu Konsultacyjnego, mogą uzyskać profesjonalną pomoc

psychologiczną w zakresie:

. uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard)

. pomoc dla rodzin osób z problemem uzależnień

. pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie

. porady rodzinne (konflikty małżeńskie, itp.)

. porady wychowawcze

. kłopoty i kryzysy innego rodzaj.

Poniższa tabela obrazuje liczbę osób korzystających z pomocy psychologicznej w gminie

Regnów w latach 2018—2020.

Zakres danych 2018 2019 2020

Liczba mieszkańców gminy korzystających z 24 18 17
pomocy psychologicznej
Liczba udzielonych porad psychologicznych. 45 67 74

Done sprawozdania z działalności Punktu Konsultacyjnego w latach 2018— 2020.
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Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został utworzony

zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do głównych zadań zespołu należy:

. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na

celu zapobieganie zjawisku,

. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,

. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,

. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,

. RozpowszechnienIe Informacji o Instytucjach, osobach I możliwościach udzielenia

pomocy w środowisku lokalnym,

. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

. Monitorowanie syluacji rodzin, w których isliiieje zagrożenie występowania

przemocy oraz rodzin, w których dochodzi do przemocy.

Zespół skupia przedstawicieli instytucji i służb, które działają na rzecz ograniczenia przemocy i

stworzenie systemu wsparcia dla osób i rodzin.

Działalność Zespołu w latach 2018 -2020 obrazuje poniższa tabela.

„ ~8 a9”S201

Liczba członków zespołu interdyscyplinarnego 6 6 6

Liczba spotkań zespołu interdyscyplinarnego w 6 18 11
ciągu roku
Liczba złożonych do zespołu Niebieskich Kart 4 3 6
W tym sporządzonych przez Policję 2 3 5
W tym sporządzonych przez pracowników
socjalnych 2 0 1

Liczba zamkniętych „Niebieskich Kart” 2 2 1

Liczba prowadzonych „Niebieskich Kart” 4 5 6

Dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie udziela pomocy osobom

doświadczającym przemocy domowej. Do zadań COPS należy udzielanie mieszkańcom

informacji o możliwościach uzyskania pomocy, wypłata świadczeń finansowych, pomoc
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rzeczowa, praca socjalna na rzecz poprawy sytuacji rodziny, w związku z występowaniem

przemocy w rodzinie. Struktura i liczba beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Regnowie w latach 2018-2020, uległa nieznacznym wahaniom.

Liczba osób,
świadczenie
Liczba rodzin 63 56 56

Liczba osób w rodzinach 202 184 188

Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie wykonując swoje zadania udziela również

wsparcia dla rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy i alkoholizmu. Żadna z rodzin, w której

była prowadzona procedura „Niebieska Karta”, nie korzystała z pomocy finansowej z GOPS, co

może świadczyć o tym, że przemoc w rodzinie występuje w rodzinach o wyższych dochodach.

Nieznacznie zmalała również liczba rodzin, które korzystały z pomocy GOPS z powodu

alkoholizmu.

Dane za okres 2018-2020 zestawiono w poniższej tabeli.

Pracownicy socjalni, których zadaniem jest m.in. podejmowanie działań w zakresie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego

zbierają informacje i diagnozują zjawisko przemocy, jej formy, nasilenie. Opracowywany jest

plan pracy z rodziną. Pracownicy socjalni współpracują z przedstawicielami innych instytucji,

które działają w tym obszarze.

którym przyznano decyzją

Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie
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Wśród tych podmiotów należy wymienić Komendę Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej,

która odgrywa znaczącą rolę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Policja przeprowadza

interwencje domowe w związku z wystąpieniem zjawiska przemocy. W latach 2018 -2020

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej prowadził 6

postępowań wyczerpujących znamiona przestępstw z art. 207 kk., w tym:

. w 2018 roku prowadzono 2 postępowania, które zostały przesądne z aktami

oskarżenia, sprawcami przemocy byli 2 mężczyźni, a osobami pokrzywdzonymi 2

kobiety.

. w 2019 roku przeprowadzono 2 postępowania, z których jedno zostało przesłane z

aktem oskarżenia, sprawcami byli 2 mężczyźni, a osobami pokrzywdzonymi 2 kobiety,

w tym 1 osoba starsza

• w 2020 rolw przeprowadzono 2 postęjowariia, klóre zosLały przesLane z aktami

oskarżenia, sprawcami byli 2 mężczyźni, a osobami pokrzywdzonymi 2 kobiety.

Ponadto w 2019 roku w 3 rodzinach zastosowano procedurę „Niebieska Karta”. Sprawcami

prowadzonej procedury byli mężczyźni nadużywający alkohol, osobami doświadczającymi

przemocy były 3 kobiety, w tym 1 osoba starsza i 2 nieletnich. W 2020 roku zastosowano w 5

rodzinach procedurę „Niebieska Karta”. Sprawcami prowadzonych procedur byli 4 mężczyźni,

a osobami doświadczającymi przemocy 5 kobiet, w tym 2 osoby starsze oraz 3 nieletnich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką powiatową, obejmującą swoim

działaniem mieszkańców gminy Regnów. Do zadań prowadzonych przez jednostkę należy

realizacja programów korekcyjno — edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

doradztwo oraz pomoc specjalistyczno — psychologiczna i prawna.

Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej odgrywa ważną rolę

w zapewnieniu pomocy i diagnozowaniu problemów dotyczących dzieci. Dzieci do Poradni

kierowane są przez nauczycieli w przypadku zauważenia niepokojącego zachowania. Opieką

specjalistyczną Poradni zostało objętych:
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. w 2018 roku—45 dzieci i ich rodzin,

. w 2019 roku—26 dzieci i ich rodzin,

. w 2020 roku—29 dzieci i ich rodzin.

.

3. Analiza SWOT.

Analiza SWOT stanowi narzędzie oceny potencjału i zasobów Gminy w kontekście wybranych

obszarów problemowych związanych z funkcjonowaniem rodzin, przemocą i uzależnieniami.

Ma na celu wskazanie najlepszych rozwiązań i kierunków działań do osiągnięcia celów przy

minimalizacji zagrożeń, ograniczaniu słabych stron oraz wykorzystaniu szans i mocnych stron.

. Podejmowanie działań zmierzających do
podniesienia atrakcyjności oferty
kullurdIllej, sportowej, rekreacyjnej
adresowanej do mieszkańców,

. Popularyzowanie wśród mieszkańców
informacji o lokalnych organizacjach
pozarządowych,

. Dostęp mieszkańców do świadczeń z
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,

. Analizowanie problemów rodzin, dzieci i
młodzieży w gminIe,

. Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych,

. Zapewnienie pomocy i wsparcia dla osób
doznających przemocy w rodzinie na
terenie gminy,

. Zapewnienie rodzinom dotkniętym
problemami uzależnień dostępu do pomocy
psychologicznej i prawnej,

. Odpowiednio przygotowana kadra do pracy
z osobami dotkniętymi przemocą, a także z
osobami uzależnionymi,

. Możliwość podnoszenia kwalifikacji
zawodowych przez pracowników socjalnych

. Niedostateczne działania zachęcające
mieszkańców do podejmowania
inicjatyw lokalnych

. Niedostateczne działania mające na
celu propagowanie I InIcjowanie
wolontariatu,

. Brak działań związanych z profilaktyką
zdrowotną,

. Niedostateczna liczba akcji
uwrażliwiający społeczność lokalną na
problemy przemocy w rodzinie,

. Brak pomocy psychologicznej w szkole
podstawowej,

. Brak organizacji pozarządowych na
terenie gminy prowadzących
działalność w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie,

. Brak organizacji pozarządowych na
terenie gminy prowadzących
działalność w zakresie profilaktyki
uzależnień
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IV. PODSTAWOWE ZADANIA PROGRAMOWE.

1. Cel główny programu.

Głównym celem programu jest:

PRZECIWDZIAŁANIE

DA WISKU PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE REGNÓ W, WSPIERANIE I OCHRONA

OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY ORAZ ROZWÓJ SKUTECZNEGO SYSTEMU

ODDZIAŁYWANIA NA OSÓBY STOSUJĄCE PRZEMOC

Założeniem programu jest przede wszystkim przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz

zmniejszenie skali zjawiska przemocy. Należy zwiększyć skuteczność ochrony ofiar oraz podjąć

działania interwencyjno — korekcyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe.

zainteresowanie. Bardzo małe
wolontariatem,

. Postępujące zjawisko zaniku więzi
społecznych,

. Niewystarczająca liczba działań
wiązanych z profilaktyką zdrowolną,

. Brak organizacji pozarządowych
zajmujących się

. Zwiększająca się liczba inicjatyw lokalnych
podejiriowanych na lerenie gminy

. Wzrost zainteresowania mieszkańców
gminy działalnością organizacji
pozarządowych,

. Zwiększająca się liczba osób korzystających
z oferty kulturalnej, sportowej i
rekreacyjnej,

. Zwiększające się wśród mieszkańców
zainteresowanie zdrowym trybem życia,

. Zmniejszająca się liczba osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,

. Nlewzrastająca liczba osób uzależnionych i
ich rodzin wymagających wsparcia.

. Niewzrastająca liczba rodzin
dysfunkcyjnych

. Nienasila~ąca się skala zjawiska przemocy,

. ZwIększająca sIę wśród irileszkańców

gminy świadomość w zakresie zjawiska
przemocy w rodzinie,
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2. Cele szczegółowe.

Prowadzenie
działań informacyjnych
na temat możliwych
miejsc pomocy i
wsparcia did osób
doznających przemocy

20?? -2027
Działania prowadzone
na bieżąco

GOPS, GKRPA, ZI,
placówki oświatowe,
Policja, organizacje
pozarządowe,

Liczba i rodzaj
podjętych działań

2022 -2027

raz w roku
Prowadzenie
pogadanek, prelekcji
na temat przemocy w
rodzinki, uloLkl,
plakaty, informacje w
mediach lokalnych itp.

Poprawa efektywności
i skuteczności wsparcia
udzielanego rodzinom,
-wzrost świadomości i
kompotoncji mieszkańców

-Liczba i rodzaj
pogadanek
i prelekcji,
llCibd

uczestników

2022 2027

raz w roku

GOPS, GKRPA, Zl,

placówki oświatowe,
Policja, organizacje
rJcI”dr zqdowe,

GOPS, GKRPA, zI,
placówki oświatowe,
Policja, organizacje
pozarządowe,

podniesienie umiejętności
zapobiegania problemom
rodzinnym,

podn”ie%in~nie świadomości
społecznej

Przeprowadzenie akcji
profilaktycznych,
organizowanie imprez
kulturalnych i
sportowych z
uwzględnieniem
kwestii
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Liczba i rodzaj
podjętych działań,
-liczba
uczestników

-wzmocnienie
prawIdłowego wzorca
rodziny,
- zmiana nastawienia do
problemu przemocy w
rodzinie

Prowadzenie działań 2022 -2027 GOPS, GKRPA, ZI, Liczba i rodzaj - wzmocnienie rodzin,
edukacyjnych dla dwa razyw roku placówki oświatowe, podjętych działań, - pobudzanie właściwych
rodzin w zakresie organizacje -liczba relacji w rodzinie,
promowania i pozarządowe, uczestników - przywracanie
wdrażania prawidłowych metod
prawidłowych metod wychowawczych
wycl”owćiwczych i
odpowiednich relacji
rodzinnych
Podejmowanie działań 2022 -2027 GOPS, GKRPA, ZI, Liczba i rodzaj -integracja dzieci i
skierowanych do dzieci raz w roku placówki oświatowe, podjętych działań, młodzieży z lokalnego
młodzieży mających organizacje -liczba środowiska
na celu radzenie sobie pozarządowe, uczestników - wyzwalanie pozytywnych
ze stresem i agresją emocji,
m.in. poprzez sport i
uczestnictwo w
kulturze
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Pomoc finansowa i 2022 -2027 COPS, PCPR - liczba rodzin, - wzmocnienie
rzeczowa dla rodzin działania prowadzone którym udzielono bezpieczeństwa socjalnego
doświadczających na bieżąco wsparcia
przemocy
Zapewnienie dostępu 2022 -2027 COPS, GKRPA, ZI, - liczba osób, - wzmocnienie rodzin
do bezpłatnej pomocy działania prowadzone placówki którym udzielono doznających przemocy
w szczególności w na bieżąco oświatowe, wsparcia
formie poradnictwa organizacje - liczba instytucji,
psychologicznego, poza rząd owe zapewniających
prawnego, socjalnego i dostęp do
rodzinnego bezpłatnego

poradnictwa
Praca socjalna z 2022-20V (~QPS - liczba rodzIn, - poprawa funkcjonowania
rodzinami, w których działania prowadzone którym udzielono rodzin,
występuje przemoc na bieżąco wsparcIa w postaci

pracy socjalnej
Zapewnienie osobom 2022 -2027 COPS, PCPR, - liczba rodzin, -zapewnienie
doświadczającym działania prowadzone organizacje którym udzielono bezpieczeństwa i komfortu
przemocyw rodzinie na bieżąco pozarządowe wsparcIa psychicznego ofiarom
miejsc w ośrodkach przemocy
wsparcia
Prowadzenie 2022 -2027 COPS, GKRPA, Zi, - liczba rodzin - wzmocnienie rodzin
poradnictwa i działania prowadzone Placówki korzystających z narażonych na stosowanie
interwencji w zakresie na bieżąco oświatowe, Policja, wsparcia, przemocy,
przeciwdziałania placówki ochrony - liczba udzielonych - ograniczenie zjawiska
przemocy w rodzinie zdrowia, organizacje wsparcia przemocy

pozarządowe
Prowadzenie rozmów i 2022 -2027 COPS, GKRPA, ZI, - liczba sprawców - zmiana zachowań
kierowanie sprawców działania prowadzone przemocy sprawców przemocy,
przemocy do udziału w na bieżąco skierowanych do - zmniejszenie zagrożenia
programach korekcyjno udziału w przemocą domową
—edukacyjnych. programach

korekcyjno—
edukacyjnych,
- liczba
przeprowadzonych
rozmów ze
sprawcami
przemocy
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- podwyższenie kompetencji
pracowników pomocy
społecznej, kadry
pedagogicznej,
przedstawicieli innych
podmiotów,
-poprawa skuteczności i
efektywności
podejmowanych działań,
- poprawa funkcjonowania
rodzin objętych wsparciem

Kontynuowanie 2022 -2027 US, GKRPA, SOPS, - liczba spotkań 21, - poprawa funkcjonowania
działalności Zespołu działanie realizowane placówki oświatowe, - liczba grup rodzin
Interdyscyplinarnego na bieżąco Policja Sąd roboczych,
ds. przeciwdziałania Rejonowy, Inne - lktb~ I rudLdj
przemocy w rodzinie podmioty, które podjętych działań,

biorą udział w - liczba rodzin
działaniach 21 korzystających z

pomocy

Współpraca podmiotów 2022 -2027 LiG, GKRPA, GORS, - liczba i rodzaj - poprawa efektywności i
działający w obszarze działania realizowane placówki oświatowe, podjętych działań skuteczności podjętych
przeciwdziałania na bieżąco Policja Sąd działań
przemocy w rodzinie Rejonowy, inne

podmioty, które
biorą udział w
działaniach ZI

Monitorowanie i 2022 -2027 US, SKRPA, SOPS, - liczba i rodzaj NK - zmniejszenie liczby osób
kontrolowanie działania prowadzone placówki oświatowe, - liczba i rodzaj doświadczających
problemów agresji oraz na biożąco Policja Sąd popełnionych przemocy
przemocy w rodzinie, Rejonowy, inne przestępstw, - wzmacnianie
na terenie gminy podmioty, które - liczba i rodzaj bezpieczeństwa rodzin

biorą udział w popełnionych doznających przemocy.
działaniach 21 wykroczeń,

- liczba osób
objętych
nadzorem

2022 -2027
raz w roku

Doskonalenie
kompetencji
zawodowych kadry
zajmującej się
wsparciem dla osób
dotkniętych lub
zagrożonych przemocą

GORS, GKRPA, 21,
PCPR,

- liczba i rodzaj
odbytych szkoleń
- liczba osób
uczestniczących w
szkoleniach
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IV. PODSTAWOWE ZADANIA DO REALIZACJI.

1. Koordynator, podmioty odpowiedzialne i partnerzy.

Koordynatorem programu będzie Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Regnów. Podmiotami odpowiedzialnymi za

realizację działań są: Wójt, Rada Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespól Interdyscyplinarny ds. przeciwdzia[ania

przemocy w rodzinie, Punkt Konsultacyjny, Szkoła Podstawowa, placówki kultury, kluby

sportowe.

Partnerami w realizacji są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie

Mazowietki~j, -V&ad?Yia - Ps~ychologiczno — Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej, Policja,

Proktirattira-Rejdn6~a, kUratorzy sądowi, orgariIza~e PO/al ządow~.

2. Monitoringi ewaluacja.

Monitoring programu, polegający na gromadzeniu i realizowaniu informacji

dotyczących realizowanych działań, będzie prowadzony przez KierownIka Gminnego Ośrodka

Pómocy Społecznej w Regnowie — koordynator programu „ przy udziale członków Zespołu

Interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli służb, które w zakresie swoich kompetencji realizują

zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Celem monitoringu będzie

badanie, czy realizacja działań przebiega bez zakłóceń. Do monitoringu wykorzystane zostaną

wskaźniki realizacji działań wyznaczonych w ramach poszczególnych celów programu.

Ewaluacja będzie polegać na ocenie efektywności programu poprzez gromadzenie, analizę i

interpretację danych. Z prowadzonego monitoringu i ewaluacji zostanie sporządzone

sprawozdanie, które zostanie przedłożone Wójtowi Gminy Regnów, do dnia 3lmarca każdego

roku.

3. Finansowanie

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Regnów na lata 2022-2027 będą

środki własne gminy na rok 2022, które zostały określone w uchwale budżetowej Gminy
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Regnów (Uchwała Nr XXVII/172/21 z dnia 30.12.2021 r.), w dziale 855 rozdziale 85205 w

wysokości 1000,00 zł.

Ponadto zadania Programu będą finansowane z wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych, a także mogą być również finansowane z innych źródeł w

ramach programów wspólnotowych Unii Europejskiej oraz dotacji konkursowych.

Wydatki poniesione na realizację zadań w 2022 roku będą podstawą do określenia

rzeczywistych kosztów i zaplanowania budżetu na lata następne.

Przcwod Rad
„rł

S waYjr udek
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