UCHWAŁA NR IV/24/2015
RADY GMINY RUDKA
z dnia 29 czerwca 2015 roku
zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2017
Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz 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 2009 r. Nr 206 poz. 1589, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 125 poz. 842 oraz z 2011
r. Nr 149 poz. 887) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVI/142/2014 r. Rady Gminy Rudka z dnia 31 stycznia
2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na łata 2014-2017 wprowadza się następujące
zmiany:
1) część III otrzymuje brzmienie:

„III. Diagnoza, określenie problemu i skali zjawiska w Gminie Rudka.
W celu prawidłowego określenia skali zjawiska niezbędne jest przeprowadzenie analizy
problemów społecznych w gminie ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska przemocy w
rodzinie. Gminę Rudka zamieszkuje 2048 osób (stan na dzień 31.12.2013 r.).
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W Gminie Rudka (podobnie jak i w skali całego kraju) zjawisko przemocy występuje
najczęściej w rodzinach najuboższych, jest to powiązane z bezrobociem, alkoholizmem,
niskim wykształceniem i niską świadomością społeczną. Pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rudce prowadzą sprawy z wykorzystaniem procedury i
dokumentacji „Niebieska Karta” .
Od marca 2011 roku w Gminie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. Integruje on działania
instytucji lokalnych zwiększając przy tym efektywność podejmowanych działań w zakresie
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Podejmowane interwencje w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywały się w
oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i sprawy te kierowane były do lokalnego Zespołu
Interdyscyplinarnego.
W 2011 roku w ten sposób wszczęto jedną procedurę. W 2012 i w 2013 prowadzona była
również 1 sprawa z zakresu przemocy w rodzinie. Przemoc w dalszym ciągu pozostaje
problemem czterech ścian, ofiary boja się lub wstydzą o tym mówić, albo nie postrzegają
zachowań sprawcy, jako przemocy. Dlatego też nadal trzeba podnosić świadomość i
wrażliwość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Aby uświadomić jak ważny jest to problem w ramach działań profilaktycznych dla uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum zostały zakupione filmy dotyczące przemocy: „Media i
przemoc” , „Dlaczego tatuś krzyczy” , „Przemoc na randce” , „Stop przemocy wobec
kobiet” .

2) część V otrzymuje brzmienie:
„V. Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość Programu.

Monitoring i ewaluacja realizacji Programu ma istotne znaczenie, gdyż pozwala na skuteczne
wdrażanie założeń programowych. Ocena realizacji programu dokonywana będzie przede
wszystkim w oparciu o określone wskaźniki, związane ze zbieraniem i analizą odpowiednich
danych.
Przy ocenie Programu będą brane pod uwagę następujące wskaźniki:
- liczba osób/rodzin objętych pomocą
- liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego
- liczba uruchomionych procedur „Niebieska Karta”
- liczba ofiar przemocy w rodzinie
- liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie
- liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- ilość działań profilaktycznych w placówkach oświatowych
Sprawozdanie z realizacji poszczególnych działań Programu Przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego przedkłada Wójtowi Gminy Rudka w terminie do dnia 31 stycznia
każdego roku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

