UCHWAŁA NR XXXVII/292/2013
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Pyskowice w latach 2013-2018”
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.
Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz 1493 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Pyskowice w latach 2013-2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Pyskowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Jolanta Drozd
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/292/2013
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 27 listopada 2013 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE
W GMINIE PYSKOWICE
W LATACH 2013-2018

Pyskowice, 2013
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ZAŁOŻENIA OGÓLNE

I.

Program nastawiony jest w głównej mierze na działania profilaktyczne oraz bezpośrednią pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwrażliwieniem na przemoc stosowaną wobec dzieci.
Aby główne cele Programu zostały zrealizowane konieczne jest:
- stworzenie zintegrowanego systemu pomocy ofiarom przemocy oraz ich rodzinom,
- stworzenie zintegrowanego systemu w zakresie pracy ze sprawcami przemocy,
- prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zmianę świadomości społecznej i edukację dzieci,
młodzieży i dorosłych w zakresie postrzegania zjawiska przemocy w rodzinie.
Zasadą nadrzędną Programu, decydującą o jego efektywności i skuteczności, jest ścisła współpraca podmiotów podejmujących działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

II.

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE
Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Gminie Pyskowice została oparta na analizie

informacji uzyskanych od przedstawicieli funkcjonujących w gminie instytucji wchodzących w skład
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz na podstawie Niebieskich
Kart, które wpływały do Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ilość przypadków przemocy w rodzinie zgłoszona
do Zespołu Interdyscyplinarnego
L.p.

Instytucje

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2011

2
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2012

2013 (stan na
dzień 30.08.13)

1

Ośrodek Pomocy Społecznej

2

5

5

2

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

0

0

0

3

Komisariat Policji

41

24

16

4

Oświata

32

5

4

5

Ochrona zdrowia

0

0

0

6

Organizacje pozarządowe

0

0

0

7

Kuratorzy sądowi

14

0

0

III.

ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 Rozwinięta infrastruktura Gminy

 Brak wypracowanych standardów

ukierunkowana na pomoc rodzinom, w których

i określonych procedur monitorowania

dochodzi do zjawiska przemocy

i interweniowania w sytuacjach przemocy
domowej

 Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 Niewystarczające środki finansowe na

uzupełnienie infrastruktury o nowe miejsca

 Dobrze przygotowana i stale doskonaląca

umiejętności kadra instytucji działających na

pomocy osobom doświadczającym przemocy

rzecz rodziny z problemem przemocy

domowej
 Trudności w dostępie do specjalistów

 Dostęp do psychologów i pedagogów

(psychiatra, psychiatra dziecięcy, neurolog

dziecięcych

dziecięcy, psychoterapeuta, prawnik)

 Umiejętność wykorzystania istniejącego
3
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potencjału w realizacji zadań z zakresu

 Brak placówek typu ośrodek wsparcia dla

problematyki przemocy domowej

ofiar przemocy

 Stale rozwijająca się współpraca pomiędzy

 Brak hostelu dla osób stosujących przemoc,

poszczególnymi instytucjami

umożliwiającego odizolowanie ich od rodziny

SZANSE

ZAGROŻENIA

 Zmiany prawne umożliwiające skuteczniejsze

 Wzrost patologii społecznych

formy niesienia pomocy rodzinom

 Powielanie nieprawidłowych wzorców życia

zagrożonym przemocą domową

rodzinnego

 Wprowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”

 Problemy alkoholowe członków rodzin

 Funkcjonowanie w mieście instytucji

 Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza

posiadających zaplecze kadrowe i bazę

rodzin – brak wiedzy i umiejętności

lokalową umożliwiającą tworzenie grup

wychowawczych u rodziców

wsparcia dla osób doświadczających

 Bezradność i bierność rodzin

przemocy w rodzinie oraz grup

w rozwiązywaniu własnych problemów

terapeutycznych dla osób stosujących

 Prezentowanie w mediach postaw

przemoc

niepożądanych i nieakceptowanych

 Możliwość pozyskiwania środków

społecznie

finansowych z programów rządowych,

 Stereotypy wizerunku osoby doświadczającej

funduszy unijnych i innych

przemocy domowej oraz mity na temat

 Liczne ogólnopolskie kampanie medialne

przemocy

oraz akcje edukacyjno – informacyjne

 Ukrywanie przez rodzinę występowania aktów

wpływające na wzrost świadomości

przemocy, niechęć do współpracy

społeczeństwa w zakresie problemu
przemocy domowej

 Niewystarczająca oferta wspólnych szkoleń

dla pracowników socjalnych, policjantów,

 Bogata oferta szkoleń i innych możliwości
dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez

nauczycieli, kuratorów sądowych

profesjonalistów zajmujących się problemami

i przedstawicieli innych instytucji

rodziny

 Poczucie bezkarności u osób stosujących
przemoc

4
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W skład infrastruktury Gminy, w której osoby doznające przemocy bądź będące świadkami
przemocy mogą uzyskać pomoc i wsparcie, wchodzą następujące instytucje:
Działalność instytucji ukierunkowana na
Nazwa instytucji

Dane teleadresowe

profilaktykę i interwencję wobec zjawiska
przemocy w rodzinie
 Wczesne rozpoznanie przemocy lub zagrożenia
wystąpienia przemocy
 Praca socjalna
 Asystentura rodzin (od 2015r.)

 Poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne,
pedagogiczne
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

ul. Cicha 1

 Wsparcie finansowe

44-120 Pyskowice

 Zapewnienie schronienia osobom

tel. 32/233-23-55

potrzebującym
 Monitorowanie sytuacji w rodzinie przez
pracowników socjalnych
 Sporządzanie wniosków w celu skierowania
osób uzależnionych na leczenie odwykowe
 Sporządzanie wniosków do sądu rodzinnego

o wgląd w sytuację dziecka
ul. Cicha 1

 Koordynowanie i integrowanie działań instytucji

wchodzących w jego skład

44-120 Pyskowice
ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

 Podejmowanie działań w zagrożonych

tel. 32/233-23-55

przemocą środowiskach rodzinnych

DS.

 Upowszechnianie informacji

PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W

w środowisku lokalnym dotyczących dostępu

RODZINIE

do instytucji, osób i działań pomocowych
 Powoływanie grup roboczych, których głównym

zadaniem jest planowanie
5
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i organizowanie konkretnych działań
pomocowych dla indywidualnych środowisk
dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,
zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”
 Podejmowanie interwencji i sporządzanie
dokumentacji z ich przebiegu
 Wszczynanie postępowań karnych wobec

ul. Wyszyńskiego 24a

KOMISARIAT
POLICJI

sprawców przemocy

44-120 Pyskowice

 Monitorowanie sytuacji w rodzinie przez

tel. 32/300-85-50

dzielnicowych
 Sporządzanie wniosków w celu skierowania
osób uzależnionych na leczenie odwykowe
 Inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnień
i przemocy

ul. Paderewskiego 5

 Przyjmowanie zgłoszeń

44-120 Pyskowice

GMINNA KOMISJA

(pełni dyżury w Ośrodku

ROZWIĄZYWANIA

Rozwiązywania Proble-

PROBLEMÓW

mów Uzależnień)

o przypadku nadużywania alkoholu
 Wzywanie na rozmowę osób nadużywających
alkoholu i motywowanie ich do leczenia
 Kierowanie osób na badanie przez biegłych

ALKOHOLOWYCH
(GKRPA)

(psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii
tel. 32/332-60-04

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
 Kierowanie wniosków do sądu rejonowego
w celu wszczęcia postępowania w sprawie
orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

OŚRODEK

ul. Paderewskiego 5

ROZWIĄZYWANIA

44-120 Pyskowice

PROBLEMÓW

 Prowadzone są zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu i
ofiar przemocy w rodzinie

tel. 32/232-19-86
6
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 Prowadzone są zajęcia edukacyjno-motywujące
w tematyce uzależnienia od alkoholu nakierowane na motywowanie do leczenia oraz wspierania abstynencji po zakończonym leczeniu odwykowym dla osób uzależnionych od alkoholu
 Udzielane są porady w zakresie pomocy psychologicznej dla rodzin z problemami alkoholo-

UZALEŻNIEŃ

wymi, sposobów zapobiegania przemocy oraz
indywidualne konsultacje
dla osób pijących szkodliwie i uzależnionych
od alkoholu
 Udzielane są porady prawne
 Odbywają się posiedzenia GKRPA
ul. Paderewskiego 5

 Konsultacje, poradnictwo, terapia indywidualna

i rodzinna

44-120 Pyskowice

PUNKT

(w Ośrodku Rozwiązy-

KONSULTACYJNY

wania Problemów Uza-

świadczają bezradności wobec narkomanii

leżnień)

i utraciły wszelką nadzieję na zmianę tego stanu

tel. 32/232-19-86

rzeczy

ZESPÓŁ
KURATORSKIEJ
SŁUŻBY SĄDOWEJ
DO SPRAW
KARNYCH

 Wsparcie psychologiczne dla osób, które do-

 Zawiadamianie Policji lub Prokuratury

Sąd Rejonowy
ul. Powstańców Warsza-

o powziętym podejrzeniu popełnienia przestęp-

wy 23

stwa z użyciem przemocy w rodzinie
 Składanie wniosków o nałożenie dodatkowych

tel. 32/338-74-80

obowiązków na sprawcę przemocy, m.in. pod-

ZESPÓŁ

Sąd Rejonowy

danie się leczeniu odwykowemu, uczestnictwo

KURATORSKIEJ

ul. Wieczorka 10a

w programach korekcyjno-edukacyjnych, opusz-

44-100 Gliwice

czenie lokalu, powstrzymywanie się od kontak-

SŁUŻBY SĄDOWEJ
DO SPRAW
RODZINNYCH

towania

tel. 32/338-74-71

z pokrzywdzonymi, odwołanie warunkowego

I NIELETNICH

zwolnienia

7
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PLACÓWKI OŚWIATOWE
ul. Strzelców Bytomskich

GIMNAZJUM NR 1

 Wczesne rozpoznanie przemocy

1

lub zagrożenia wystąpienia przemocy

44-120 Pyskowice

 Podejmowanie interwencji

tel. 32/233-26-85

w przypadku stwierdzenia przemocy wobec

ul. Paderewskiego 5

MIEJSKI ŻŁOBEK

dzieci

44-120 Pyskowice

 Konsultacje i porady dla rodziców dzieci spra-

tel. 32/233-27-17

wiających trudności wychowawcze

ul. Oświęcimska 28

PRZEDSZKOLE NR 1

 W szkołach i niektórych przedszkolach pomoc

44-120 Pyskowice

psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów

tel. 32/233-25-80

ul. Wyzwolenia Boczna 2  W niektórych szkołach prowadzone są zajęcia

PRZEDSZKOLE NR 2

44-120 Pyskowice

z uczniami w ramach programów profilaktycz-

tel. 32/233-27-51

nych

ul. Wojska Polskiego 19

PRZEDSZKOLE NR 3

44-120 Pyskowice
tel. 32/233-27-43
ul. Dąbrowskiego 3

PRZEDSZKOLE NR 4

44-120 Pyskowice
tel. 32/233-22-15
ul. Szopena 9a

PRZEDSZKOLE NR 5

44-120 Pyskowice
tel. 32/233-24-38
ul. Wojska Polskiego 23

SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 4

44-120 Pyskowice
tel. 32/233-20-10

SZKOŁA

ul. Wyzwolenia 4

PODSTAWOWA NR 6

44-120 Pyskowice
8
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tel. 32/233-23-17
ul. Szkolna 2

ZESPÓŁ SZKÓŁ

44-120 Pyskowice
tel. 32/233-32-48
32/333-18-24

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM

ul. Wyszyńskiego 37

MARII

44-120 Pyskowice

KONOPNICKIEJ

tel. 32/233-25-96

ZESPÓŁ SZKÓŁ
SPECJALNYCH

ul. Poniatowskiego 2
44-120 Pyskowice
tel. 32/233-26-51
 Terapia psychologiczna - zaburzeń emocjonal-

nych, adaptacyjnych, przemocy, wykorzystywaPORADNIA

ul. Wyszyńskiego 37

nia seksualnego, bulimii, anoreksji, pomocy ro-

PSYCHOLOGICZNO

44-120 Pyskowice

dzinie

PEDAGOGICZNA

tel. 32/233-32-23

 Zajęcia edukacyjne – integracyjne, aktywizujące
 Szkoła dla Rodziców

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
NZOZ CARITAS
 Świadczy usługi w zakresie pomocy rzeczowej,

DIECEZJI

ul. Wieczorka 3

GLIWICKIEJ STACJA

44-120 Pyskowice

usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych oraz usług

OPIEKI W

tel. 32/233-27-78

opiekuńczych

PYSKOWICACH
NZOZ CENTRUM
USŁUG
MEDYCZNYCH A.A.
REMEDIUM S.C.
NZOZ PRZYCHODNIA
WIELOSPECJALISTYCZNA
NR 1

ul. Paderewskiego 11

 Pomoc medyczna

44-120 Pyskowice

 Możliwość uzyskania zaświadczenia

lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń

tel. 32/233-87-62

ciała związanych z użyciem przemocy

ul. Wojska Polskiego 10

w rodzinie

44-120 Pyskowice
tel. 32/233-20-06
9
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NZOZ PRAKTYKA

ul. Sikorskiego 64A

LEKARZA

44-120 Pyskowice

RODZINNEGO

tel. 32/233-26-63

SZPITAL W

ul. Szpitalna 2

PYSKOWICACH

44-120 Pyskowice

SP. Z O.O.

tel. 32/233-24-24

STACJA

ul. Szpitalna 2

POGOTOWIA

44-120 Pyskowice

RATUNKOWEGO

tel. 32/233-29-98

INNE PLACÓWKI
ŚWIETLICA
SOCJOTERAPEUTYCZNA
NR 1

ul. Dąbrowskiego 2
44-120 Pyskowice
ul. Oświęcimska 2

ŚWIETLICA

44-120 Pyskowice

SOCJOTERAPEUTYCZNA

(przy Parafii M.B.

NR 2

Nieustającej Pomocy)

 Edukacyjne i terapeutyczne oddziaływania

skierowane do dzieci i młodzieży

tel. 32/233-91-34
 Miejsce przeznaczone dla osób, które znalazły

PUNKT

ul. Dąbrowskiego 2

się w sytuacji powodującej zagrożenie dla

INTERWENCYJNY

44-120 Pyskowice

zdrowia i życia w szczególności związanej
z przemocą w rodzinie

IV.

CEL GŁÓWNY
Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności

profesjonalnej pomocy, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz skuteczna interwencja wobec sprawców
przemocy w rodzinie.
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Id: AE2294D1-A1D2-49AB-B8BB-8720D30DD838. Podpisany

V.
1)

CELE SZCZEGÓŁOWE
Doskonalenie lokalnego sytemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – cel realizowany będzie
poprzez następujące zadania:


wypracowanie jednolitych standardów i zasad współpracy w zakresie podejmowania
interwencji w przypadku przemocy oraz wymiany informacji lokalnych służb i instytucji na
rzecz spójnych i skutecznych działań


2)

monitorowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie

Prowadzenie skutecznych oddziaływań wobec rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,
zarówno wobec ofiar, sprawców, jak i pozostałych członków rodziny, zwłaszcza dzieci – cel
realizowany będzie poprzez następujące zadania:


podejmowanie interwencji w środowisku



prowadzenie poradnictwa socjalnego, medycznego, rodzinnego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego



zapewnienie pomocy terapeutycznej, psychoedukacyjnej i wsparcia emocjonalnego dla dzieci
i dorosłych z rodzin z problemem przemocy w rodzinie



przekazywanie informacji na temat zjawiska przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy
przez osoby dotknięte tym problemem



zapewnienie schronienia w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej dzieciom krzywdzonym w wyniku przemocy w rodzinie



zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku dla ofiar przemocy



udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno-edukacyjnych



realizowanie procedury „Niebieskiej Karty”



prowadzenie treningów umiejętności wychowawczych dla rodziców w celu przeciwdziałania
przemocy wobec dzieci

11
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3)

Dostosowanie istniejącej lub utworzenie nowej infrastruktury instytucjonalnej oraz zasobów na potrzeby działań profilaktycznych lub pomocowych dla ofiar przemocy domowej – cel realizowany będzie poprzez następujące zadania:


przeprowadzenie szczegółowej diagnozy potrzeb i zasobów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie



pozyskiwanie środków na tworzenie nowej infrastruktury lub dostosowanie istniejącej na potrzeby działań profilaktycznych i pomocowych

4)

Podwyższanie wiedzy i umiejętności kadry pracującej z rodzinami z problemem przemocy
w rodzinie – cel realizowany będzie poprzez następujące zadania:


udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach przedstawicieli grup zawodowych udzielających wsparcia z zakresu przemocy w rodzinie



udział w konferencjach i seminariach związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami udzielającymi pomocy



współpraca między pracownikami służb, instytucji i organizacji społecznych w zakresie
przeciwdziałania zjawisku przemocy

5)

Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sposobów reagowania i możliwości uzyskania pomocy – cel
realizowany będzie poprzez następujące zadania:


organizowanie kampanii społecznych oraz informacyjnych na terenie Gminy dotyczących zjawiska przemocy i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w kampaniach ogólnopolskich



przygotowywanie i rozpowszechnianie broszur, ulotek, plakatów informacyjno-edukacyjnych
na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz zawierających informacje o służbach, instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc



upowszechnianie informacji o formach wsparcia oraz instytucjach udzielających pomocy
ofiarom przemocy w rodzinie na stronach internetowych i w prasie lokalnej
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wdrażanie problematyki przemocy w rodzinie w szkolnych programach profilaktycznych



wsparcie

rodzin

zagrożonych

występowaniem

przemocy

poprzez

modyfikację

dotychczasowych postaw rodzicielskich, podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych

VI.

SPODZIEWANE EFEKTY

- Ograniczenie skali zjawiska przemocy.
- Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.
- Skoordynowanie współpracy między przedstawicielami służb, instytucji i organizacji pozarządowych

działających w obszarze przeciwdziałania przemocy.
- Podniesienie jakości i skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy.
- Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy medycznej, psychologicznej,

pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej dla ofiar przemocy domowej.
- Wzrost poziomu wiedzy u osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom przemocy

w rodzinie.
- Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz przełamanie
funkcjonujących w społeczeństwie mitów i stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie.
- Zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy.

VII.

ZASADY FINANSOWANIA
Źródłem finansowania Programu są środki z dochodów własnych Gminy Pyskowice. Wysokość

środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań Programu określona będzie
corocznie w uchwałach budżetowych Miasta. Źródłem finansowania mogą być również środki
pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.

13
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VIII. MONITORING I EWALUACJA
Realizacja Programu będzie podlegała ciągłej obserwacji oraz analizie jakościowej i ilościowej,
której dokonywać będzie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w oparciu o dane przekazane przez jednostki realizujące Program. Wnioski z tych procesów pozwolą na
ocenę efektywności Programu oraz dostarczą wiedzy niezbędnej do usprawnienia i modyfikowania
kierunków działań.

14

Id: AE2294D1-A1D2-49AB-B8BB-8720D30DD838. Podpisany

IX.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU PRZEMOCY W RODZINIE, ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I SKUTECZNOŚCI PROFESJONALNEJ POMOCY, OCHRONA OFIAR
CEL GŁÓWNY:

PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ SKUTECZNA INTERWENCJA
WOBEC SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

Cele szczegółowe

Zadania

1) wypracowanie jednolitych

I. Doskonalenie lokalnego
sytemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

standardów i zasad
współpracy w zakresie
podejmowania interwencji
w przypadku przemocy oraz
wymiany informacji lokalnych
służb i instytucji na rzecz
spójnych i skutecznych
działań

2) monitorowanie skali zjawiska
przemocy w rodzinie

Działania

 opracowanie
jednolitych
standardów
postępowania
w przypadku
występowania
zjawiska przemocy
 wymiana
doświadczeń oraz
określenie
wzajemnych
kompetencji
instytucji
 sporządzanie
sprawozdań
z działalności
15
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Wskaźniki
osiągnięcia celu

 ilość wypracowanych standardów i
zasad
 liczba jednostek realizujących te standardy

 coroczne
sprawozdania

Realizatorzy

Termin
realizacji

Zespół Interdyscyplinarny oraz instytucje, których przedstawiciele
wchodzą w jego skład

2013-2018

Zespół
Interdyscyplinarny oraz
instytucje, których

2013-2018

instytucji
wchodzących
w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego
oraz z działalności
samego Zespołu

przedstawiciele wchodzą
w jego skład

 podejmowanie interwencji kryzysowej
 udzielenie schronie-

1) podejmowanie interwencji
w środowisku

 rozpoczęcie proce-

III. Prowadzenie skutecznych

oddziaływań wobec rodzin
dotkniętych problemem
przemocy w rodzinie,
zarówno wobec ofiar,
sprawców, jak
i pozostałych członków
rodziny, zwłaszcza dzieci

nia ofiarom przemocy lub rozpoczęcie
procedury eksmisji
sprawcy
dury „Niebieskiej
Karty”

 liczba interwencji
 liczba wypełnionych
„Niebieskich Kart”
 liczba ofiar, którym

udzielono
schronienia

Zespół Interdyscyplinarny oraz instytucje, których przedstawiciele
wchodzą w jego skład

2013-2018

 liczba eksmisji
sprawcy

 prowadzenie grup
wsparcia
2) prowadzenie poradnictwa
socjalnego, medycznego,
rodzinnego, prawnego,
psychologicznego,
pedagogicznego
3) zapewnienie pomocy terapeu- 

tycznej, psychoedukacyjnej

 prowadzenie różne-

 liczba udzielonych
go rodzaju poradnicporad
twa,
w zależności od spe-  liczba osób objętych
poradnictwem
cyfiki instytucji

udziel 
liczba
enie, w miarę
osób korzystających
16
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Zespół Interdyscyplinarny oraz instytucje, których przedstawiciele
wchodzą w jego skład

2013-2018

Specjalistyczne Ośrodki
wsparcia oraz punkty
konsultacyjne
Zespół Interdyscyplinarny oraz instytucje, któ-

2013-2018

możliwości,
specjalistycznego
wsparcia na terenie
gminy lub wskazanie
miejsca, gdzie osoba
dotknięta problemem
przemocy może takie
wsparcie uzyskać

i wsparcia emocjonalnego dla
dzieci i dorosłych z rodzin
z problemem przemocy
w rodzinie

4)

przekazywanie informacji
na temat zjawiska przemocy
oraz możliwości uzyskania
pomocy przez osoby dotknięte
tym problemem

opracowanie
informatora
dotyczącego miejsc,
osób oraz możliwości
uzyskania pomocy
przez ofiary przemocy
podej
mowanie interwencji
w przypadku
zagrożenia zdrowia
i życia dziecka
w rodzinie
z problemem
przemocy
w
przypadku
konieczności
odizolowania ofiary
od sprawcy
przemocy
skierowanie jej do


6) zapewnienie osobom
dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc w ośrodku
dla ofiar przemocy

17
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Specjalistyczne Ośrodki
wsparcia oraz punkty
konsultacyjne





5) zapewnienie schronienia
w rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastępczej dzieciom
krzywdzonym w wyniku
przemocy w rodzinie

ze wsparcia na ternie
Gminy oraz poza nią

rych przedstawiciele
wchodzą w jego skład



liczba osób
korzystająca
z informatora

 liczba interwencji
dotyczących
umieszczenia dzieci
w pieczy zastępczej

Zespół Interdyscyplinarny oraz instytucje, których przedstawiciele
wchodzą w jego skład

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Komisariat Policji

2013-2018

2013-2018

Placówki służby zdrowia

 liczba osób

skierowanych do
specjalistycznego
ośrodka dla ofiar
przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy
Społecznej

2013-2018

specjalistycznego
ośrodka

7) udzielanie informacji sprawcom

przemocy na temat programów
korekcyjno-edukacyjnych

8) Realizowanie procedury
„Niebieskiej Karty”

 gromadzenie
i upowszechnianie
danych na temat
realizowanych
programów
korekcyjnych dla
sprawców przemocy

 liczba udzielonych
porad i informacji

Zespół Interdyscyplinarny oraz instytucje, których przedstawiciele
wchodzą w jego skład

2013-2018

 w przypadku
zaistnienia
podejrzenia
występowania
przemocy
realizowanie
procedury
„Niebieskiej Karty”

 liczba realizowanych
procedur „Niebieskiej
Karty”

Zespół Interdyscyplinarny oraz instytucje, których przedstawiciele
wchodzą w jego skład

2013-2018

 wspieranie poradnic9) Prowadzenie treningów

umiejętności wychowawczych
dla rodziców w celu
przeciwdziałania przemocy
wobec dzieci.

IV. Dostosowanie istniejącej

lub utworzenie nowej

1) przeprowadzenie
szczegółowej diagnozy potrzeb

twa rodzinnego, okre-  liczba udzielonych poślenie potrzeb rodzirad
ców w zakresie te liczba realizowanych
matyki szkoleń, proprogramów
wadzenie warsztatów umiejętności wy-  liczba uczestników
warsztatów
chowawczych rodziców
 badanie ankietowe

wśród mieszkań18
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 liczba osób objętych

badaniem ankieto-

Placówki oświatowe
Ośrodek Pomocy Społecznej
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
Zespół
Interdyscyplinarny oraz

2013-2018

2013-2018

i zasobów w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie
infrastruktury
instytucjonalnej oraz
zasobów na potrzeby
działań profilaktycznych
lub pomocowych dla ofiar
przemocy domowej

V. Podwyższanie wiedzy
i umiejętności kadry
pracującej z rodzinami
z problemem przemocy
w rodzinie

2) pozyskiwanie środków na

tworzenie nowej infrastruktury
lub dostosowanie istniejącej na
potrzeby działań
profilaktycznych
i pomocowych

1) udział
w specjalistycznych szkoleniach
i warsztatach przedstawicieli
grup zawodowych udzielających
wsparcia
z zakresu przemocy
w rodzinie
2) udział w konferencjach

i seminariach związanych ze
zjawiskiem przemocy w rodzinie,

ców na temat skali
zjawiska przemocy
domowej
 opracowanie mapy
potrzeb i zasobów

 wykaz potrzeb
i zasobów

instytucje, których
przedstawiciele wchodzą
w jego skład

 zebranie danych
statystycznych
 uruchomienie poradnictwa specjalistycznego
 uruchomienie placówki wsparcia
dziennego
 adaptacja pomiesz-

czeń na mieszkania
chronione, socjalne
lub tymczasowe
 diagnozowanie potrzeb szkoleniowych
 organizacja szkoleń
dla osób podejmujących interwencję wobec osób dotkniętych
problemem przemocy
 organizacja konferen-

cji lokalnych oraz
udział
19
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wym

 liczba punktów porad
 liczba
uruchomionych
placówek wsparcia
dziennego

Urząd Miasta

2013-2018

Zespół Interdyscyplinarny oraz instytucje, których przedstawiciele
wchodzą w jego skład

2013-2018

Zespół Interdyscyplinarny oraz instytucje, których przedstawiciele

2013-2018

 liczba utworzonych

mieszkań

 wyniki raportu
z diagnozy
 liczba szkoleń
 liczba uczestników
szkoleń

 liczba konferencji

wymiana doświadczeń pomiędzy
instytucjami udzielającymi
pomocy

w konferencjach ogólnopolskich

wchodzą w jego skład

 opracowanie procedur oraz standardów
 liczba instytucji objęwspółpracy instytucji
tych procedurami
w zakresie przeciwwspółpracy
działania przemocy
w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny oraz instytucje, których przedstawiciele
wchodzą w jego skład

2013-2018

 organizacja lokalnej
kampanii
 liczba zorganizowałecznych oraz informacyjnych na
nych kampanii
terenie Gminy dotyczących zja współudział
wiska przemocy i przeciwdziaław innych kampaniach  liczba partnerów zania przemocy
angażowana do realiw rodzinie oraz udział
o zasięgu ponadzacji kampanii
w kampaniach ogólnopolskich
gminnym

Zespół Interdyscyplinarny oraz instytucje, których przedstawiciele
wchodzą w jego skład

2013-2018

2) przygotowywanie
i rozpowszechnianie broszur,
ulotek, plakatów informacyjnoedukacyjnych na temat zjawiska  opracowanie, wydruk
 liczba wydanych maprzemocy w rodzinie oraz zawie- i kolportaż materiałów
teriałów informacyjinformacyjnych, ulorających informacje
nych, plakatów, ulotek, plakatów, broo służbach, instytucjach
tek, broszur
szur, itp.
i organizacjach działających na
rzecz osób doświadczających
przemocy i osób stosujących
przemoc

Zespół Interdyscyplinarny oraz instytucje, których przedstawiciele
wchodzą w jego skład

2013-2018

Zespół Interdyscyplinar-

2013-2018

3) współpraca między

pracownikami służb, instytucji
i organizacji społecznych
w zakresie przeciwdziałania
zjawisku przemocy
1) organizowanie kampanii spo-

VI. Podniesienie poziomu

wiedzy i świadomości
społecznej w zakresie
zjawiska przemocy oraz
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie, sposobów
reagowania
i możliwości uzyskania
pomocy

3) upowszechnianie informacji

 artykuły prasowe
20
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 liczba artykułów pra-

o formach wsparcia oraz
sowych
instytucjach udzielających
 utworzenie strony inpomocy ofiarom przemocy
 ilość wejść na stronę
ternetowej
w rodzinie na stronach
internetową
internetowych i w prasie lokalnej
4) wdrażanie problematyki
przemocy w rodzinie
w szkolnych programach
profilaktycznych

 organizacja zajęć
profilaktycznych
 liczba zrealizowanych
dotyczących zjawiska
programów
przemocy
profilaktycznych
w rodzinie

5) wsparcie rodzin zagrożonych

występowaniem przemocy
poprzez modyfikację
dotychczasowych postaw
rodzicielskich, podnoszenie
wiedzy i umiejętności
wychowawczych

 poradnictwo
specjalistyczne,
indywidualne
i grupowe
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 ilość konsultacji,
porad, zajęć
edukacyjnych

ny oraz instytucje, których przedstawiciele
wchodzą w jego skład

Placówki oświatowe

2013-2018

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Placówki oświatowe
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

2013-2018

