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Wstęp
Uznając, Ŝe przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w
tym prawo do Ŝycia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze
publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie
i poszanowanie ich praw i wolności, a takŜe w celu zwiększenia skuteczności
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działając na podstawie przepisu art. 6
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), stanowi się niniejszy Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Luzino na lata 2012 – 2014.
Ilekroć w Programie jest mowa o przemocy w rodzinie – naleŜy przez to
rozumieć, zgodnie z treścią przepisu art. 2 pkt 2 cytowanej ustawy: jednorazowe
albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa
lub dobra osobiste osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w
szczególności naraŜające te osoby na niebezpieczeństwo utraty Ŝycia, zdrowia,
naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną,
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takŜe
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Podstawą działań ujętych w programie jest:
1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska
Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245);
3) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

1. Cel główny
Program ma na celu usystematyzowanie działań odpowiednich słuŜb na
terenie Gminy Luzino w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a
takŜe określenie zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w
rodzinie i osób stosujących przemoc na terenie Gminy Luzino.

2. Cele szczegółowe
1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;
2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich
dostępności do profesjonalnej pomocy;
3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie;
4) zmiana postawy mieszkańców wobec zjawiska przemocy w rodzinie
poprzez działania informacyjno-edukacyjne słuŜące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach
zagroŜonych przemocą w rodzinie.
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie winna przyczynić się do poprawy
bezpieczeństwa i komfortu Ŝycia osób dotkniętych przemocą.

3. Realizacja programu
W celu realizacji przyjętych w Programie celów:
1) Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
Gminie Luzino powołany uchwałą Nr IX/77/2011 Rady Gminy Luzino z
dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu, sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Luzino oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania, realizuje zadania
określone w przedmiotowej uchwale i niniejszym programie, w tym w
szczególności procedurę „Niebieskie Karty” opisaną w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta ”.
2) Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w
szczególności w formie:
a) poradnictwa medycznego polegającego w szczególności na
uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o
ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z uŜyciem
przemocy w rodzinie, a takŜe poradnictwa psychologicznego i
prawnego,
b) interwencji kryzysowej i wsparcia poprzez zapewnienie bezpiecznego
schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie,

c) pomocy w uzyskaniu mieszkania w sytuacji, gdy osoba dotknięta
przemocą w rodzinie nie ma tytułu prawnego do zajmowanego,
wspólnie ze sprawcą przemocy, lokalu,
d) przysługujących świadczeń określonych ustawą o pomocy społecznej z
zachowaniem wszelkich zasad w niej określonych.
3) Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:
a) uprawnione instytucje i organy stosują przewidziane w ustawie środki
mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami
pokrzywdzonymi; w szczególności osoba dotknięta przemocą moŜe
Ŝądać aby sąd zobowiązał sprawcę przemocy do opuszczenia
mieszkania,
b) podejmuje się działania motywujące do udziału w programach
oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych.

4. Przewidywane efekty realizacji Programu
1) Zintegrowanie i skoordynowanie działań odpowiednich jednostek,
podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie;
2) Zwiększenie bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą;
3) Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie;
4) Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom
przemocy w rodzinie;
5) Zmiana postaw społeczeństwa, jego wiedzy i wraŜliwości wobec
przemocy w rodzinie.

5. Podmioty realizujące Program.
Gmina Luzino dysponuje zasobami instytucjonalnymi, których
działalność ma istotne znaczenie w realizacji niniejszego Programu. Do
instytucji tych naleŜą:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie,
2) Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
alkoholowych,
3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Luzinie,
4) Posterunek Policji w Luzinie,
5) Placówki oświatowe,
6) Organizacje pozarządowe.

6. Zadania ujęte w Programie mają charakter działań stale,
corocznie realizowanych w latach, na które Program zostaje
uchwalony.
7. Finansowanie Programu.
1) Źródłem finansowania działań określonych w Gminnym Programie

Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Luzino są:
a) środki własne gminy,
b) środki z dotacji budŜetu państwa na finansowe wspieranie
programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 8 pkt 7
lit. a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie),
2) Na realizację zadań określonych w niniejszym Programie zabezpieczona
została, w budŜecie gminy na rok 2012, kwota 30.371 zł.

