Załącznik do Uchwały Nr XXIII/174/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 października 2020r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W GMINIE KLESZCZEWO NA LATA 2021-2025

I.

Wstęp

Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zdiagnozowania. Zdaniem
specjalistów rozmiary i szkodliwość zjawisk związanych z przemocą w rodzinie
wskazują, że jest to jeden ze szczególnie ważnych problemów społecznych w Polsce,
także w Gminie Kleszczewo. Wymaga zatem podjęcia szerokiego, dobrze
zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat programu przeciwdziałania. A
realizacja GPPPR uwzględnia działania w sferze: prewencji, prawa, zdrowia, edukacji
i pracy socjalnej. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kleszczewo na lata 2021-2025
nakreśla ramy i kierunki działań, które podejmowane są przez Zespół
Interdyscyplinarny w Kleszczewie. Określa działania: uprzedzające, interwencyjne,
wspierające oraz korekcyjno – edukacyjne.
GPPPR jest zbieżny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2014-2020 (M. P. z 2014r., poz. 445).
Podstawę prawną Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kleszczewo stanowią następujące
akty prawne:
1)
2)
3)
4)
5)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020r., poz. 1359).
Kodeks karny (Dz. U. z 2020r., poz. 1444).
Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020r., poz.30 z późn. zmianami).
Kodeks karny wykonawczy ( Dz. U. z 2020r., poz. 523 z późn. zmianami).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U.
z 2020r., poz. 218).
6) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz.
1507 z późn. zmianami).
7) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019r., poz. 2277 z późn.
zmianami)).

8) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2020r., poz. i).
9) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r.,
poz. 821).
II.

Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kleszczewo:

II.1.

Cel główny:

Zintegrowane działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie
Kleszczewo oraz zmniejszanie skali tego zjawiska.
II.2.

Cele szczegółowe:

II.2.1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie przez Zespół Interdyscyplinarny w Kleszczewie.
II.2.2. Zwiększanie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.
II.2.3. Zwiększanie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w
rodzinie.
II.2.4. Podnoszenie poziomu kompetencji członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Kleszczewie i grup roboczych w celu podnoszenia jakości świadczonych usług z
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
III.

Kierunki działania i realizatorzy oraz wskaźniki Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Kleszczewo w odniesieniu do poszczególnych celów
szczegółowych:

III.1. Dla celu II.2.1.:
III.1.1. Kierunki działania:
a) kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie, szybkie
rozpoznawanie
zjawiska,
uruchamianie
procedur
związanych
z
powstrzymaniem przemocy w rodzinie,
b) monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą,
c) uwrażliwianie społeczności kleszczewskiej na problemy przemocy w rodzinie,
d) dokumentowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
e) współpraca z podmiotami w gminie i w powiecie oraz w województwie celem
zapobieżenia przemocy, udzielenia wsparcia, zarówno osobom dotkniętym
przemocą jak i stosującym przemoc,
f) promowanie aktywności, która neguje przemoc.

III.1.2. Realizatorzy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Zespół Interdyscyplinarny w Kleszczewie,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie,
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu,
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
Urząd Marszałkowski w Poznaniu,
Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

III.1.3. Wskaźniki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

liczba założonych Niebieskich Kart,
liczba zakończonych spraw związanych z przemocą w rodzinie,
liczba posiedzeń grup roboczych,
liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w Kleszczewie,
liczba dystrybucji ulotek, plakatów na temat przemocy w rodzinie,
liczba szkoleń kierowanych do poszczególnych grup społecznych z przemocy
w rodzinie,
g) liczba artykułów w sprawie przemocy w rodzinie do gazety „Samorząd
Mieszkańców Gminy Kleszczewo”, na stronę Internetową WWW.
Kleszczewo.pl.

III.2. Dla celu II.2.2.:
III.2.1. Kierunki działania:
a) rozwijanie szerokiego spektrum pomocy dla osób doznających przemoc w
rodzinie,
b) w razie konieczności kierowanie ofiar przemocy do Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Kobylnicy,
c) informowanie o miejscach, w których osoby doznające przemocy mogą
otrzymać specjalistyczne wsparcie,
d) utrzymanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Kleszczewie,
e) rozpowszechnienie telefonów zaufania: „Niebieska Linia”,
f) organizowanie dla osób dotkniętych przemocą grup samopomocy lub innych
form pomocy grupowej jak treningi rodzin z umiejętności radzenia sobie z
problemami, stresem.
III.2.2. Realizatorzy:
a) Zespół Interdyscyplinarny w Kleszczewie,
b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie,
c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu,

d)
e)
f)
g)

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu,
Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.,
Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp.,
Inne podmioty jak np. organizacje pozarządowe.

III.2.3. Wskaźniki:
a) liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, którym udzielano pomocy w
ramach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w Kleszczewie,
b) liczba osób, rodzin skierowanych do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w
Kobylnicy,
c) liczba osób, którymi w sprawie przemocy w rodzinie zajmowali się specjaliści
w Punkcie Konsultacyjnym w Kleszczewie,
d) formy upowszechniania telefonów zaufania „Niebieska Linia”,
e) liczba utworzonych grup samopomocy, czy innych grupowych form,
f) sposób informowania o miejscach udzielania specjalistycznej pomocy dla osób
doznających przemocy.
III.3. Dla celu II.2.3.:
III.3.1. Kierunki działania:
a) izolowanie sprawców przemocy od ofiar przemocy,
b) udzielanie informacji osobom stosującym przemoc w rodzinie o programach
korekcyjno- edukacyjnych,
c) przeprowadzanie rozmów z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
III.3.2 Realizatorzy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zespół Interdyscyplinarny w Kleszczewie,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie,
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu,
Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp.,
Ogniwo Prewencji w Kleszczewie przy Komisariacie Policji w Swarzędzu,
Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.

III.3.3 Wskaźniki:
a)
b)
c)
d)

liczba przeprowadzonych rozmów z osobami stosującymi przemoc,
liczba osób skierowanych na programy korekcyjno-edukacyjne,
liczba spraw zgłoszonych do Prokuratury w Środzie Wlkp.
liczba wyroków Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. o zakazie zbliżania się
sprawcy przemocy w rodzinie do ofiary przemocy w rodzinie,
e) liczba wyroków Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. o nakazie opuszczenia
mieszkania.

III.4. Dla celu II.2.4.:
III.4.1. Kierunki działania:
a) udział członków Zespołu Interdyscyplinarnego w organizowanych szkoleniach,
b) samokształcenie w zakresie problematyki przemocy w rodzinie.
III.4.2. Realizatorzy:
a) Zespół Interdyscyplinarny w Kleszczewie,
b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie.
III.4.3. Wskaźniki:
a) liczba szkoleń,
b) liczba członków Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczących w szkoleniach,
c) rodzaj prenumerowanej literatury.
IV.

Źródła finansowania.

Zakłada się, że Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kleszczewo na lata 2021-2025 będzie
finansowany z różnych źródeł, przede wszystkim jednak z budżetu Gminy
Kleszczewo, będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.
V.
Zarządzanie i monitorowanie oraz ewaluacja.
1. Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kleszczewo zarządzać będzie Zespół
Interdyscyplinarny w Kleszczewie i Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kleszczewie.
2. GPPPR będzie monitorowany przez stosowną sprawozdawczość; raz w roku
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego złoży Radzie Gminy
Kleszczewo informację o realizacji niniejszego Programu.
3. Dla zbadania efektów Programu, po jego zakończeniu przeprowadzona zostanie
ewaluacja pod kątem następujących kryteriów:
a) adekwatności – stopnia dostosowania Programu do potrzeb osób, które
zostały nim objęte,
b) użyteczności – stopnia przydatności Programu dla odbiorców,
c) skuteczności – stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów,
d) efektywności – stopnia sprawności działań podejmowanych w toku
realizacji Programu,
e) oddziaływania – stopnia korzyści odniesionych przez uczestników
Programu,
f) trwałości.

4. Badanie przeprowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie a raport z
badań zostanie upubliczniony.

