Wprowadzenie
Rodzina, dom rodzinny w powszechnym mniemaniu to bezpieczny azyl, gwarantujący
pewność, że nic złego nikogo tu nie spotka. Wielu z nas ma gwarancję, że na członków
swojej rodziny zawsze może liczyć, że w trudnych sytuacjach uzyska od bliskich pomoc
i wsparcie. Jednak dla niektórych osób dom rodzinny może być źródłem negatywnych,
traumatycznych doświadczeń i przeżyć, źródłem przemocy.
Przemoc jest zjawiskiem, które występuje powszechnie w naszym społeczeństwie, jest
ona obecna w codziennym życiu, zakładzie pracy, szkole, środkach masowego przekazu,
a przede wszystkim w rodzinie.
Powszechnie przemoc traktowana jest jako akt godzący w osobistą wolność jednostki
przyczyniający się do jej fizycznej, a także psychicznej szkody, wykraczające poza
społeczne zasady wzajemnych relacji i zmuszanie jej do zachowań niezgodnych z własną
wolą. Przemoc upokarza, wywołuje cierpienie, rodząc tym samym nienawiść i pragnienie
odwetu. W efekcie przemoc może wywołać u ofiar trwałe negatywne skutki i doprowadzić do
zniszczenia u niej pozytywnego obrazu samej siebie.

Formy przemocy
Przemoc w rodzinie może przyjmować następujące formy:
Przemoc fizyczna – najbardziej widoczna, pozostawiająca ślady w postaci zadrapań,
sińców, złamań itp. Najczęściej stosowane zachowania obejmują bicie dłonią lub
przedmiotami, szarpanie, kopanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, a także formy bardziej
drastyczne, np. przypalanie, polewanie wrzątkiem. Warto pamiętać, że niektórzy sprawcy
w krzywdzeniu fizycznym dochodzą do „perfekcji” – stosują takie sposoby fizycznej agresji,
które nie pozostawiają śladów.
Przemoc psychiczna – przejawia się w postaci gróźb, wyzwisk, ośmieszania, upokarzania
(często w obecności innych osób), szantażowania, izolowania od bliskich itp. Sprawca
przemocy domaga się pełnego posłuszeństwa we wszystkich obszarach funkcjonowania
ofiary. „Przemoc psychiczna(...) niesie za sobą stałe poczucie zagrożenia przemocą
fizyczną, wytwarza atmosferę napięcia i niepewności w domu, co doprowadza do degradacji
psychicznej oraz poniżenia ofiary”. Skutki przemocy psychicznej są bardzo poważne i mogą
powodować nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu ofiar.

Przemoc seksualna – definiowana jako zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów
seksualnych, gwałtu, zmuszanie do oglądania filmów i zdjęć pornograficznych itp. Jest to
najbardziej wstydliwa dla ofiar forma przemocy, do której trudno się przyznać i o której trudno
rozmawiać zarówno pokrzywdzonemu, jak i przedstawicielom służb, które w takich
przypadkach podejmują interwencje i udzielają pomocy.
Zaniedbanie – niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych
członków rodziny, narażanie ich na głód, niedożywienie, brak opieki, obojętność,
pozostawienie w niewłaściwych warunkach lokalowych i bytowych, chłód emocjonalny itp.
Do niedawna funkcjonowało przekonanie, że dotyczy głównie dzieci, ale coraz częściej
ujawniane są przypadki dotyczące osób starych, chorych, niepełnosprawnych.
Przemoc materialna/ekonomiczna – odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych
finansów, odbieranie zarobionych pieniędzy, ograniczanie i uniemożliwianie podjęcia pracy
lub jej wykonywania, okradanie, niszczenie wartościowych przedmiotów itp.
Bardzo rzadko sprawca stosuje wobec swojej ofiary jedną formę przemocy. Zwykle
wykorzystuje różne jej formy, na przemian łącząc je tak, aby uzyskać pełną kontrolę nad
ofiarą.
Przemoc we współczesnym świecie jest zjawiskiem coraz bardziej widocznym
i niepokojąco narastającym, o zasięgu nie tylko globalnym, ale i lokalnym.
Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie należy do
zadań własnych gminy, której obowiązkiem jest zdiagnozowanie problemu na obszarze
lokalnej społeczności i podjęcie skutecznej pracy, zmierzającej w kierunku edukacji
społeczeństwa, dostarczając wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie
z problemem.
Zadania prowadzone i realizowane przez gminę zdeklarowane są i ujęte w gminnym
systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego podstawowym celem jest
stworzenie wsparcia i profesjonalnej pomocy zmierzającej do zwiększenia dostępności
i skuteczności zorganizowanych form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz
motywowanie społeczności lokalnej, organizacji i instytucji do podejmowania działań na
rzecz ofiar przemocy.

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r.
nałożyła na gminę obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych.
Burmistrz Krośniewic powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Krośniewicach a Rada
Miejska w Krośniewicach określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Celem Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie gminy Krośniewice jest
ograniczenie zjawiska patologii społecznej poprzez wspólne działanie osób reprezentujących
różne podmioty zajmujące się problematyką dziecka i rodziny oraz zwiększenie efektywności
podejmowanych czynności

interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistnienia

problemu.
Zadania Zespołu obejmują w szczególności:
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na
celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym,
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

GDZIE OFIARA PRZEMOCY MOŻE SZUKAĆ POMOCY?- SKONTAKTUJ SIĘ!
Niebieska Linia – 801 12 00 02
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Jednym z zadań Pogotowia jest
prowadzenie ogólnopolskiego telefonu interwencyjno-informującego dla osób krzywdzonych
przez najbliższych. Osoby telefonujące do „Niebieskiej Linii” mogą uzyskać pomoc
psychologiczną, wsparcie, poradę prawną oraz informację o placówkach, które udzielają
pomocy w pobliżu miejsca zamieszkania klienta.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Krośniewicach
99-340 Krośniewice ul. Łęczycka 15b
tel. 24/252-35-45

Komisariat Policji w Krośniewicach
99-340 Krośniewice ul. Prusa 19
tel. 24/252-30-07

Urząd Miejski w Krośniewicach
99-340 Krośniewice ul. Poznańska 5
tel. 24/252-30-24 wew. 55
WAŻNE STRONY INTERNETOWE:

Ministerstwo Zdrowia
Strona kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” www.przemoc.com.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” www.niebieskalinia.org
Profesjonalny portal psychologiczny www.psychologia.edu.pl

