Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie
skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste,
powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem
ściganym przez prawo, zjawisko to występuje we wszystkich grupach społecznych
niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej, rzadko bywa
jednorazowym incydentem – jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec
sprawcy przemoc się powtórzy.

Cechy charakterystyczne przemocy:



jest intencjonalna – jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu
kontrolowanie i podporządkowanie osoby,



siły są nierówne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest
słabsza, a sprawca silniejszy,



narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje swoją przewagę i
narusza podstawowe prawa ofiary (prawo do nietykalności fizycznej, godności,
szacunku),



powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie ofiary na poważne szkody,
również zagrażające jej życiu, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma
mniejszą zdolność do samoobrony.

Rodzaje przemocy:



fizyczna (np. popychanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie),



psychiczna (np. stała krytyka, wyśmiewanie, kontrolowanie i ograniczanie
kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, poniżanie, stosowanie
gróźb),



seksualna (np. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk
seksualnych),



ekonomiczna

(np.

uniemożliwianie

podjęcia

pracy

zarobkowej,

odbieranie

zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny).

Gmina za sprawą powołanego zespołu interdyscyplinarnego łączy wysiłki
wszystkich lokalnych instytucji w realizacji wspólnego celu, jakim jest
przeciwdziałanie przemocy wewnątrzrodzinnej.

Formy wsparcia :
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Ważne!
Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu do specjalistów (osobiście lub
telefonicznie) w Punkcie Konsultacyjnym przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Radłowie.

Punkt Konsultacyjny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie
Ul. Brzeska 9 - I piętro
tel. 14 67 82 003, 783 089 619

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
33-101 Tarnów (Mościce)
Ul. Szarych Szeregów 1
Tel. 014 655 36 36, 014 655 66 59
Czynny codziennie i całą dobę.
- Pomoc prawna i psychologiczna.
- Spotkania o charakterze mediacyjnym (w obecności neutralnego mediatora) dotyczące konfliktów
małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich.
- oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc mających świadomość
problemu lub kierowanych przez sądy, prokuraturę czy osadzonych w zakładach karnych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jadownikach Mokrych
Tel. 014 644 13 04 (telefon zaufania)
Tel. 014 641 75 01
Czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00.

- Pomoc prawna i psychologiczna dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdującymi
się w innych sytuacjach kryzysowych (śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, trudności wychowawcze,
kłopoty małżeńskie)\
- mediacje w obecności neutralnego mediatora.

Policja tel. 997 lub 112
Komisariat Policji w Żabnie ul. Piłsudskiego 31 tel. 14 645 60 07
Posterunek Policji w Radłowie Pl. Kościuszki tel. 14 628 25 90

„Niebieska Linia” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pon-sob: 10.00- 22.00,
niedziele i święta: 10.00-16.00, tel. 0801 12 00 02

Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy
Urzędzie Miejskim w Radłowie 33-130 Radłów, ul. Kolejowa 7 tel. 14 678 20
44 Zgłoszenia można składać w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00,
wtorek -czwartek 7.30-15.30 piątek 7.30 -14.00.

Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Miejskim w Radłowie dla osób
uzależnionych i ich rodzin 33-130 Radłów, ul. Kolejowa 7 tel. 14 678 20 44.
Czynny w każdą środę miesiąca w godzinach od 15.30 do 18.00 – przyjmuje
terapeuta P. Rafał Rzeźnik.

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie przy Szpitalu
Wojewódzkim im. Św. Łukasza ul. Lwowska 178a tel. 14 631 52 87, 14 631 52
84
- Oddział Stacjonarny Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
- Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
- Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

Grupa AA w Tarnowie przy Parafii Św. Rodziny (Kościół Księży Misjonarzy)
spotkania w każdy czwartek o godz. 19.00 w stołówce charytatywnej (pełna
anonimowość).

