UCHWAŁA NR XLVI/459/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie dla Gminy Tarnów na lata 2010 – 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.
110 ust. 10 ustawy dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009
roku Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. Nr 180, poz.
1493, z późn. zm.), Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla
Gminy Tarnów na lata 2010 – 2014, w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
W. Mitera

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/459/2010
Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY TARNÓW
NA LATA 2010- 2014
Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie jest:
-

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
Ustawę z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty

II . WPROWADZENIE
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2014 jest realizacją
art.6 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zakłada się, że program stanowić będzie strategiczny plan działań na rzecz zapobiegania i
zwalczania przemocy w rodzinie i oczekuje się usprawnienia przeciwdziałania przemocy,
ograniczenia zjawiska przemocy oraz poprawy sytuacji rodziny w gminie Tarnów.

III . DEFINICJA
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa
lub dobra osobiste osób, w szczególności
narażające je 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.

IV. CYKL PRZEMOCY DOMOWEJ
Cykl przemocy domowej ma tendencje do powtarzania się według zauważalnej
prawidłowości, składa się z trzech faz :
- faza narastającego napięcia , która charakteryzuje się wzrostem napięcia i natężenia sytuacji
konfliktowych,
- faza ostrej przemocy , gdzie następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji oraz

- faza miodowego miesiąca – sprawca okazuje skruchę , żal, aż do chwili wzrostu napięcia,
konfliktu. Jeśli nie zostanie udzielona w odpowiednim momencie specjalistyczna pomoc, cykl
przemocy domowej się powtarza.

V. NAJCZĘSTSZE FORMY PRZEMOCY W RODZINIE
Przemoc fizyczna:
- bicie, popychanie, kopanie , duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie,
Przemoc psychiczna:
- wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, karanie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej
krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi,
Przemoc ekonomiczna:
- zmuszanie do oddawania zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy,
niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych,
Przemoc seksualna:
- wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanie praktyk seksualnych, zmuszanie do
seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości, wykorzystywanie seksualne dzieci.

VI. DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY W POLSCE
Badania przeprowadzone
Alkoholowych pokazują:

przez

Państwową

Agencję

Rozwiązywania

Problemów

- 36% Polaków przynajmniej raz doświadczyło przemocy ze strony partnera lub
współmałżonka,
- 41% dorosłych Polaków uważa, że lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło,
- 64% Polaków zna w swoim otoczeniu rodziny, w których dochodzi do przemocy,
- 63% dorosłych Polaków przyznaje, że w dzieciństwie byli karani klapsami,
- 38% przyznaje, że byli bici pasem lub innym przedmiotem,
- co czwarty pacjent lecznictwa odwykowego, w czasie trwania choroby alkoholowej,
przyznaje się do stosowania przemocy wobec dzieci.
Także doświadczenia specjalistów dowodzą, że :
- przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu
wykształcenia lub statusu społecznego i materialnego,
- przemoc, wykorzystywanie seksualne, bicie i krzywdzenie w rodzinie, tak samo podlega
karze jak przemoc wobec osób obcych,
- przemoc domowa to przestępstwo ścigane przez prawo,
- przemoc jest poważnym problemem, który niszczy osobę, która jej doświadcza ale także
innych członków rodziny narażonych na uczestniczenie w aktach przemocy, dlatego nie
można pozostawać biernym na to zjawisko.

VII . SKUTKI PRZEMOCY W RODZINIE
Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są poważne
problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy doświadczanej w
dzieciństwie.
W rodzinie, w której występuje przemoc najbardziej narażone są dzieci. Często są one
ofiarami lub świadkami przemocy. Dziecko żyje w poczuciu ciągłego zagrożenia i strachu,
pozbawione miłości, zaufania i bezpieczeństwa. Niezaspokojona potrzeba bezpieczeństwa
wpływa na dalszy rozwój dziecka i jest przyczyną wielu schorzeń psychosomatycznych.
Skutki przemocy u dzieci objawiają się w postaci różnych form niedostosowania społecznego.
Trudności w nauce, wagarowanie, ucieczki z domu, wysoki poziom agresji, zdarza się i
nadużywanie alkoholu. Doświadczenie przemocy w dzieciństwie podwyższa ryzyko, że
krzywdzone dzieci staną się krzywdzącymi rodzicami.
U osób dorosłych poddawanych długotrwałej przemocy występują poważne problemy
fizyczne i emocjonalne. Do najczęstszych objawów należą obrażenia ciała, popadanie w
depresje, niekontrolowane wybuchy płaczu, śmiechu czy agresji, niska samoocena. Ofiary
często zachowują się niezrozumiale, bronią zachowania sprawcy, zmieniają zdanie i
wycofują zawiadomienie o przestępstwie.
Przemoc domowa to także poważny problem społeczny. Niesie ze sobą ryzyko dziedziczenia
przez dzieci zachowań przemocowych i powielania ich w dorosłym życiu. Brak reakcji ze
strony społeczeństwa powoduje, że przemoc przybiera na sile niosąc negatywne
konsekwencje dla nas wszystkich. Niezbędne jest podejmowanie wspólnych planowych
działań mających na celu zapobieganie przemocy w rodzinie przez profesjonalistów i
instytucje do tego powołane.

VIII. PRAWO
RODZINIE

POLSKIE

WOBEC

PROBLEMU PRZEMOCY

W

Przemoc domowa jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze.
art.207 paragraf 1 K.K. – znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub
nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo
nad małoletnim lub osobą nieporadna ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny –
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
art. 191 paragraf 1 K.K.– kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu
zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia-podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
art. 197 paragraf 1 K.K.– kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza
inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
art. 209 paragraf 1 K.K. – kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z
mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie
osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych – podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.

Od 2005 roku weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , która określa
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , zasady postępowania wobec osób
doznających przemocy. Ponadto zobowiązuje osoby, które w związku z wykonywaniem
swoich obowiązków służbowych powzięły podejrzenia o występowaniu przemocy w rodzinie
do niezwłocznego zawiadomienia o tym policji lub prokuratora.

IX. DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO
Diagnozę problemu sporządzono na podstawie otrzymanych informacji z Komisariatu Policji
Tarnów Centrum i Zachód, Sądu Rodzinnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Tarnowie.

Dane z Sądu za 2008 rok
Liczba rodzin, w przypadku których ograniczone zostały władze
rodzicielskie
Objętych rodzin z tytułu ograniczenia 7 rodzin
władzy rodzicielskiej
Objętych nadzorem którzy mieli konflikt 7 osób
z prawem
Leczenie odwykowe – nadzór
4 osoby

Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok
2008
Liczba osób zgłoszonych do podjęcia
Leczenia odwykowego
4
Liczba osób skierowana do Sądu na
leczenie odwykowe zamknięte
7

1

Komisariat Policji Tarnów Centrum i Zachód informuje Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych o założeniu NK z prośbą o objęcie rodziny odpowiednimi
działaniami,
− w 2008 roku do Komisji wpłynęło 3 zawiadomienia,
− w 2009 roku - 3.
Prokuratura zgłasza Komisji, że w rodzinie występuje przemoc, jednak z uwagi na brak
dowodów lub wycofania wniosku przez rodzinę, prosi o sprawdzenie, czy sprawca przemocy
jest uzależniony od alkoholu. Jeśli podejrzenia Prokuratury sprawdzą się, Komisja
zobowiązana jest skierować wniosek o leczenie odwykowe do Sądu. I tak Prokuratura:
− 2008 roku skierowała 3 wnioski,
− 2009 roku skierowała 4 wnioski.
Ponadto informacje o założeniu Niebieskiej Karty przekazywane są do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tarnowie do pracowników socjalnych. Następnie pracownik socjalny
odwiedza takie środowisko, rozeznaje sytuację w rodzinie i podejmuje odpowiednie działania.
W 2009 roku zostały wypełnione 4 NK i przekazane do Prokuratury celem podjęcia
odpowiednich kroków w stosunku do sprawców przemocy domowej:
− w jednym przypadku sprawca został skazany – wyrok jest w zawieszeniu,

− 3 sprawy zostały wycofane przez „Ofiary” w tym: 2-e rodziny mają nadzór kuratora
sądowego, ponieważ w rodzinie znajdują się dzieci oraz jedna osoba została
skierowana na leczenie odwykowe.
W sytuacjach drastycznych, takich jakie miało miejsce 2009 roku, kiedy do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła informacja o zagrożeniu życia dziecka, pracownik
socjalny w asyście Policji podjął natychmiastowe działania mające na celu zabezpieczenie
życia dziecka.
Ponadto z ustaleń wywiadów środowiskowych i spostrzeżeń pracowników socjalnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie wynika, że istniejąca przemoc domowa
stosowana jest głównie wobec żon, a później wobec dzieci. Często przemoc jest zatajana
przez ofiary lub też bagatelizowana. Rodziny obawiają się późniejszych restrykcji ze strony
sprawców przemocy, dotknięte przemocą są bardzo niechętne do rozpoczęcia procedury
„Niebieskiej Karty”. Wyniki pracy socjalnej wskazują również na występowanie
niepokojącego zjawiska stosowania przemocy wobec osób starszych ze strony ich
najbliższych członków rodziny. Problem przemocy wymaga podjęcia szerokiego,
zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat przeciwdziałania wszystkich instytucji do
tego powołanych.

X . ZASOBY INSTYTUCJONALNE
W Gminie Tarnów funkcjonują następujące instytucje, których działanie
związane jest z zapobieganiem i zwalczaniem przemocy w rodzinie.

1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWIE
- wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej polegające głównie na przyznawaniu i
wypłacaniu zasiłków, pracy socjalnej, prowadzeniu interwencji, poradnictwa w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, alkoholizmowi i narkomanii oraz innych problemów
rodzinnych. Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie skorzystało 720
rodzin.
Powodem przyznania pomocy dla tych rodzin było:
- bezrobocie – 267
- ubóstwo - 25
- niepełnosprawność – 141
- długotrwała lub ciężka choroba – 85
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego – 72
- przemoc w rodzinie - 8
- zdarzenie losowe - 40
- alkoholizm - 97
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie poprzez współpracę z :
- policją,
- kuratorami sądowymi,
- pedagogami i wychowawcami wszystkich placówek szkolnych ,

- psychologami, którzy dyżurują w Punkcie Konsultacyjnym, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tarnowie i Jadownikach Mokrych,
- Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Komisją ds. Rodziny.
Współpraca dotyczy poradnictwa, interwencji i wzajemnego wsparcia a także bieżącego
monitorowania problemu w środowiskach przez pracowników socjalnych w rejonach
opiekuńczych. Przy Publicznym Gimnazjum Nr1 w Woli Rzędzińskiej został powołany
zespół interdyscyplinarny, którego członkami są: pracownik socjalny, policjant, kurator
sądowy, pedagog szkolny, ksiądz proboszcz, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Organizowane są wspólne interwencje w rodzinach, gdzie są
problemy.

2.
GMINNA
KOMISJA
ALKOHOLOWYCH

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

Do jej zadań należy inicjowanie działań w zakresie zwiększenia dostępności pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin oraz osób współuzależnionych.
Kierowanie na leczenie odwykowe zamknięte i otwarte osób uzależnionych od alkoholu.
Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.

3. KOMENDA POLICJI
Do podstawowych zadań Policji należą:
Ochrona życia i zdrowia ludzi,
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W przypadku występowania przemocy w rodzinie Policja zapewnia ofiarom doraźne
bezpieczeństwo , informuje ofiary i świadków o przysługujących prawach , możliwościach i
miejscach uzyskania pomocy.

4. SAMODZIELNE PUBLICZNE OŚRODKI ZDROWIA
Zobowiązane do udzielenia pomocy medycznej a także w przypadku występowania u
pacjenta sygnałów świadczących o występowaniu przemocy domowej, dokonanie obdukcji
lekarskiej i wystawienie zaświadczeń lekarskich o stwierdzonych obrażeniach wraz z
informacją o warunkach i miejscu pobicia.

5. SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, PRZEDSZKOLA
Pełnią funkcje edukacyjne, są źródłem wsparcia dla rodziców w wychowaniu dziecka przez
dostarczenie wiedzy dotyczącej problematyki wychowania, relacji pomiędzy rodzicami i
dziećmi, profilaktyki zagrożeń, racjonalnego spędzania czasu wolnego, udzielanie pomocy
materialnej takiej jak : podręczniki i stypendia. Ponadto w gimnazjach są prowadzone zajęcia
edukacyjne z zakresu wychowania do życia w rodzinie.

6. ŚWIETLICE PROFILAKTYCZMNO-WYCHOWAWCZE, OŚRODKI
WSPARCIA DZIENNEGO
Zapewniają opiekę dzieciom i młodzieży po lekcjach, oferują pomoc w odrabianiu zadań
domowych, prowadzone są zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, kształtują umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i trudnych. W czasie pobytu wychowankowie maja
możliwość skorzystania z porad pedagoga, logopedy, psychologa. Mogą także rozwijać swoje
zainteresowania.

X. CELE PROGRAMOWE
1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie.
3.Podnoszenie kwalifikacji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.

XI . GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
W RODZINIE

PRZEMOCY

1. ZADANIE
Praca interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
Cel działania zespołu :
- szybsze
i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia
bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie.
Skład zespołu :
-

pracownik socjalny – zajmujący się rodziną z danego terenu,
psycholog,
pedagog,
kurator sądowy,
policjant - dzielnicowy,
członek Komisji ds. Rodziny,
członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania zespołu :
- pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,
- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchomienie procedur mających
na celu powstrzymanie przemocy,
- kierowanie ofiar i sprawców przemocy do specjalistów działających w ramach Punktu
Konsultacyjnego,
- monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy,
- zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedura Niebieskiej Karty,
- analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem
przemocy,
- występowanie z zawiadomieniem do prokuratora o podejrzeniu popełnienia czynów
określonych w art.2 paragrafu 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia

2. ZADANIE
Współpraca z Punktem Konsultacyjnym
Gminy Tarnów.

działającym przy Urzędzie

Cel zadania :
- wsparcie prawne i psychologiczne ofiar przemocy,
- działania korekcyjno-edukacyjne oraz wsparcie psychologiczne sprawców przemocy
domowej,
- gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających
pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy,
- gromadzenie i udostępnienie informacji o instytucjach realizujących programy w zakresie
radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania konfliktów,
- gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach realizujących programy
terapeutyczno-korekcyjne wobec sprawców przemocy.
Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia

3. ZADANIE
Udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.
Cel zadania :
- ułatwienie dostępu do informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie
poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Tarnów,
- rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy,
- rozpowszechnienie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych,
- udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia

4. ZADANIE
Promowanie właściwych sposobów
radzenia sobie z agresją.

rozwiązywania

konfliktów

oraz

Cel zadania :
- prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkołach,
- wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zdrowy styl życia – bez
agresji,
- konsultacje rodzinne i indywidualne w Punkcie Konsultacyjnym,
- kierowanie sprawców przemocy oraz osób stosujących przemoc do Ośrodka Leczenia
Uzależnień w Tarnowie na zajęcia ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw.
Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia

5. ZADANIE
Edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się
problematyką przemocy w rodzinie.

z

Cel zadania :
- podniesienie poziomu wiedzy specjalistów różnych grup zawodowych tj. pracowników
socjalnych, policji, kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych, wychowawców, członków
komisji ds. rodziny i GKRPA,
- opracowanie informacji o ofercie szkoleniowej różnych instytucji podwyższających
umiejętności w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- organizowanie szkoleń specjalistycznych dla wybranych osób i grup społecznych.
Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia

6. ZADANIE
Zapobieganie kontaktowaniu się sprawców przemocy w rodzinie z osobami
pokrzywdzonymi.
Cel zadania :
- stosowanie procedury „Niebieskich Kart”,
- izolowanie sprawców od ofiar na podstawie odrębnych przepisów oraz współpraca w tym
zakresie z Policją, Sądem Rodzinnym i Prokuraturą.
- wykonywanie przez sprawców przemocy w rodzinie prac społecznie użytecznych przy
jednoczesnym uczestnictwie w programach korekcyjno-edukacyjnych.
Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia

7. ZADANIE
Wspieranie ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężaniu sytuacji
kryzysowej oraz w przerwaniu cyklu przemocy, a także zapobieganie
kolejnym aktom przemocy w rodzinie.
- pomoc finansowa rodzinie przeznaczona na wynajęcie mieszkania, opłaty związane z
mediami, świadczona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tarnowie i Jadownikach – Mokrych.
Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia

8. ZADANIE
Współpraca Koalicji z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Komisja ds. Rodziny Rady Gminy Tarnów,
- Zespoły Szkół Publicznych, Publiczne Gimnazja, Szkoły Podstawowe i Przedszkola
znajdujące się na terenie Gminy Tarnów,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie,

- Ośrodki Interwencji Kryzysowej działające w Tarnowie i Jadownikach Mokrych,
- Komenda Policji w Tarnowie,
- Prokuratura w Tarnowie,
- Sąd Rejonowy w Tarnowie,
- Punkt Konsultacyjny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie
- Kościół,
- Stowarzyszenia Katolickie ,
- Ośrodki Zdrowia,
- Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie.
Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia

9. ZADANIE
Schemat postępowania wobec problemu przemocy w rodzinie
- przyjęcie zgłoszenia problemu przemocy na arkuszu zgłoszeniowym
- przeprowadzenie wywiadu
- uruchomienie procedury Niebieskiej Karty,
- poinformowanie Policji lub Prokuratury,
- zainicjowanie działań zespołu interdyscyplinarnego
- wspólna wizyta służb w domu rodziny uwikłanej w przemoc
- monitoring sytuacji w rodzinie
- opieka nad osobą doznającą przemocy,
- monitoring zachowań osoby stosującej przemoc
- zakończenie działań w sytuacji ustania przemocy,
- ewaluacja działań własnych i zespołu
Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia

10. ZADANIE
Plan finansowy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
L.p Zadania do realizacji
1. Koszty umów-zleceń dla psychologa, prawnika,
Lidera Koalicji Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie dyżurującego w Punkcie Konsultacyjnym
2. Dodatki specjalne dla pracowników socjalnych

Środki
własne
3.240,00

3.240,00

2.100,00

2.100,00

3. Posiedzenia zespołu Koalicji i prac zespołu
2.000,00
interdyscyplinarnego
4. Koszty ulotek informacyjnych, broszurek, plakatów
500,00
6. Materiały biurowe, środki czystości
300,00
7. Spotkania informacyjne dla mieszkańców dotyczące
300,00
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
8. Szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego
2.560,00
i koalicji
RAZEM
11.000,00

Dotacja

2.000,00
800,00
300,00
2.560,00
11.000,00

XII. REALIZATOR PROGRAMU
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie:
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
- Lider Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Interdyscyplinarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Punkt Konsultacyjny działający przy Urzędzie Gminy Tarnów.
2. Policja.
3. Sąd Rejonowy III wydz. Rodzinny i Nieletnich.
4. Prokuratura.
5. Komisja ds. Rodziny Rady Gminy Tarnów.
6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

XIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2010-2014 będą dotacje celowe od wojewody, środki własne gminy
oraz środki pozabudżetowe pozyskiwane z innych źródeł.

Przewodnicząca Rady Gminy
W. Mitera

