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WPROWADZENIE
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy (Dz.U Nr 180 poz.
1493 z poźn. zm) w Art. 6 ust 2 pkt 1 zaliczyła do zadań własnych gminy tworzenie
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w pkt 3) opracowanie i
realizację programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Mając powyższe na uwadze Grzegorz Sokoliński Burmistrz Szklarskiej Poręby wydał Zarządzenie Nr 0050/131/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy na lata 2014-2016 w składzie:
1) Przewodnicząca Zespołu
Elżbieta Pawłowska –Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2) członkowie Zespołu:
1. Alicja Łukaszkiewicz-Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
2. Halina Słomka – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1
3. Maria Misztal –Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2
4. Magdalena Wołoszyn -pedagog szkolny ZSOiMS;
5. Anna Torbus – pedagog szkolny Szkoły Podstawowej Nr 1:
6. Zofia Wlizło- Rogowska–pedagog szkolny Szkoły Podstawowej nr 5;
7. Irena Puch–Kierownik Świetlic Środowiskowo–Terapeutycznych przy MOPS-ie
8. Agnieszka Swoboda –członek MKRPA;
9. Justyna Mazurkiewicz-Zespół Interdyscyplinarny;
10. Robert Jaśkielewicz –komisariat Policji;
11. Marlena Stach–Lewandowska –pracownik MOPS-u.
oraz Zarządzenie Nr 0050/183/2013 z dnia 4 września 2013 r zmieniające skład
osobowy tegoż Zespołu poprzez odwołanie z jego składu Anny Torbus i Justyny Mazurkiewicz i powołanie w skład Zespołu odpowiednio Natalii Knapińskiej, Agnieszki Żywiny
oraz dodatkowo Joanny Osińskiej. Powołanie do Zespołu przygotowującego propozycję
Programu ekspertów wywodzących się z różnorodnych placówek i służb społecznych miało zapewnić wszechstronny ogląd zadań podejmowanych w procesie zmniejszania skali
zjawiska przemocy na różnych płaszczyznach życia społecznego. Analiza doświadczeń,
funkcjonujących programów i innych dokumentów zawierających elementy przeciwdziałania przemocy z różnych jednostek stanowiła podstawę do przygotowania diagnozy
uwzględniającej potrzeby ale także zasoby gminy a następnie do wytyczenia priorytetowych celów, zadań, rezultatów jakie w latach 2014-2016 należałoby osiągnąć. Zespół
uwzględnił także uwarunkowania ekonomiczno-społeczne życia w Szklarskiej Porębie,
unormowania prawne, ustalenia naukowe oraz odniósł je do ogólnokrajowych tendencji.
Celem Zespołu było opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i
Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014-2016 oraz jego okresowe monitorowanie i sprawozdawanie.
ZAŁOŻENIA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Wciągu ostatnich lat było wiele prób zdefiniowania przemocy. Powszechnie uważa
się, że to każdy akt godzący w osobistą wolność jednostki, zmuszenie jej do zachowań
niezgodnych z jej własną wolą. Zachowanie, którego intencją jest wyrządzenie fizycznej
krzywdy drugiemu człowiekowi, lub też czyn, który jest postrzegany jako mający taką
intencję. W świetle ostatnich ustaleń przemoc w rodzinie określa się jako wszelkie zachowania polegające na złym traktowaniu o charakterze fizycznym, emocjonalnym lub
seksualnym osób spokrewnionych. Obejmują one: stosowanie siły fizycznej lub presji
psychicznej, nadużywanie władzy rodzicielskiej, naruszenie równości praw małżonków,
próby podtrzymywania autorytetu siłą, zaniedbania lub błędu w opiece nad osobami jej
wymagającymi.
Prawodawstwo polskie unormowało pojęcie przemocy w rodzinie, w art. 2 ust. 2
znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zanie-
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chanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny(), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Jako członka rodziny ustawa definiuje natomiast "osobę najbliższą w
rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą".
Należy podkreślić, iż przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem nowym. Przez setki
lat przemoc stosowana była i akceptowana jako sposób zaznaczenia zależności i podległości w rodzinach. W naszym społeczeństwie przemoc w rodzinie jeszcze do niedawna
postrzegana była jako zjawisko występujące jedynie w rodzinach wykluczonych społecznie a różnorodne incydenty agresji pomiędzy członkami rodziny nie były postrzegane jako
naganne formy zachowania w życiu codziennym. Przejawy przemocy w rodzinie określane były jako „nieporozumienia małżeńskie” czy „kłótnie rodzinne”. Obecnie wiadomo już
ze stosowanie przemocy w polskich rodzinach jest zjawiskiem powszechnym, obecne jest
we wszystkich środowiskach niezależnie od wykształcenia czy statusu materialnego
sprawcy i ofiary. A proces wzmocnienia roli kobiet w życiu społecznym i biznesie wpłynął
na pojawienie się obok znanych zjawisk jakich jest przemoc wobec kobiet i dzieci, nowej
formy przemocy-przemoc wobec mężczyzn, która ze względu na kulturowe postrzeganie
mężczyzny jako „tego silniejszego” jest często utajniana a jej ofiary często nigdy nie
zgłaszają swoich problemów odpowiednim służbom. Coraz częściej ujawniane są także
zjawiska przemocy wobec osób starszych i osób niepełnosprawnych.
Jak widać już z tych wstępnych ustaleń klasyfikacja rodzajów przemocy nie jest
łatwym zadaniem. Można dokonać jej uwzględniając różne kryteria podziału. I tak biorąc
pod uwagę kryterium sprawcy można wyróżnić przemoc, której sprawcami są osoby dorosłe lub dzieci. W pierwszej grupie znalazłaby się przemoc wobec dzieci, przemoc wobec
żony/męża, przemoc wobec osób starszych, a także przemoc wobec narzeczonej/ narzeczonego. W drugiej grupie należałoby umieścić przemoc wobec rodzeństwa i przemoc
wobec rodziców, dokonywaną przez osobę w wieku młodzieńczym.
Kolejne stosowane kryterium w literaturze przedmiotu to kryterium aktywnego
udziału sprawcy. Wykorzystanie tego kryterium pozwala na rozróżnienie aktywnych form
przemocy, w których sprawca podejmuje działanie na szkodę ofiary oraz pasywnych form
przemocy, w których sprawca nie podejmuje działań na szkodę ofiary, ale też nie podejmuje działań dla jej dobra, bądź nie przeciwstawia się aktywnym działaniom innych.
Kryterium to szczególnie jest przydatne przy analizowaniu przemocy doznawanej przez
dzieci.
Podział uwzględniający rodzaje zachowań sprawcy dzieli przemoc na: fizyczną,
seksualną, emocjonalną. Każdy z wymienionych rodzajów przemocy może przybierać
różne formy.
Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko uszkodzenia ciała. Przy opisie przemocy fizycznej uwzględnia się nie tylko jej formy ale także
skutki w postaci uszkodzenia ciała i wskazań do konsultacji i leczenia medycznego.
Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej
wbrew jej woli, kontynuowania aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania o jej zgodę lub gdy obawia się. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły fizycznej, ale także na groźbach użycia siły. Przemoc seksualna występuje
z fizycznym i psychicznym znęcaniem się.
Przemoc psychiczna zawiera przymus, groźby, zastraszanie, emocjonalne wykorzystywanie. Ma ona na celu pozbawienie ofiary zaufania do siebie i swoich kompetencji w różnych obszarach jej życia. Przemoc psychiczna czasami traktowana jest jako forma negatywnej interakcji między partnerami.
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W literaturze wymienia się dodatkowo zaniedbania: fizyczne (np. brak opieki
zdrowotnej), psychiczne (np. nieokazywanie uczuć, lekceważenie emocjonalne lub potrzeb materialnych) i seksualne (np. brak opieki, prostytucja) jako kolejne formy złego
traktowania osoby w rodzinie.
Ofiary rzadko doświadczają tylko jednego rodzaju przemocy. Przemocy seksualnej i fizycznej najczęściej towarzyszy przemoc psychiczna.
Ze względu na stopień nasilenia aktów przemocy dzieli się ją na lekką lub nieznaczną, umiarkowaną i ciężką. Niektórzy autorzy przemoc opisują w kategoriach: gorąca
– związana z silnymi negatywnymi uczuciami sprawcy lub chłodna – sprawca usprawiedliwia przemoc wzniosłymi celami.
Zróżnicowanie aktów przemocy oraz sprawców i ich ofiar, skutkowało koniecznością uwzględnienia, w przygotowywanym dla Szklarskiej Poręby Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar, różnych działań zarówno upowszechniających wiedzę o zjawisku przemocy i o sposobach jej przeciwdziałania, prewencyjnych, interwencyjnych i korekcyjnych.
Członkowie ww. Zespołu, uwzględniając przytoczone wyżej kwestie oraz wyniki
przeprowadzonych we wrześniu 2013 roku badań -wśród ekspertów i wśród mieszkańców
Szklarskiej Poręby - byli zgodni, co do głównych zasad, priorytetów i celów przygotowywanego programu.
Ustalili, iż główny nurt się główny nurt działań winien koncentrować się wokół osób
zależnych od sprawców przemocy koncentruje, szczególnie zaś wokół dzieci i młodzieży.
Jest to niezwykle istotne między innymi z uwagi na konieczność psychicznej i fizycznej
ochrony ofiar przemocy; ze względu na zaburzenia psychiczne i deficyty dostrzegane na
różnych płaszczyznach życia dziecka, w tym na zachowania agresywne w środowisku rówieśniczym, a także późniejsze skutki, w tym częste powielanie wzorców wynoszonych z
domu rodzinnego i stosowanych później w dorosłym życiu.
Opracowany przez Zespół Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Szklarskiej Porębie na lata 2014-2016 ma charakter interdyscyplinarny i zakłada, że będzie realizowany przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Założenia Programu są spójne z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i jednocześnie skorelowane z lokalnymi potrzebami i dotychczasowymi
działaniami.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Przemocy oparty jest na zasadach:
 wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy;
 zmiany pojmowania przez społeczeństwo zjawiska przemocy w rodzinie;
 promowania wartości rodzinnych, w tym poszanowania prawa dzieci i młodzieży
do życia w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy;
 szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich praw do wychowania się w rodzinie, poprzez udzielanie rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej
funkcjonowania;
 edukacji mieszkańców miasta Szklarska Poręba na temat zjawiska przemocy w
rodzinie;
 promowania alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów rodzinnych.
Określono priorytetowe kierunki Programu:
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I. Profilaktyka i podnoszenie świadomości na temat szkodliwości zjawiska przemocy;
II. Działania Interwencyjne;
III. Podnoszenie kwalifikacji specjalistów/przedstawicieli z różnych dziedzin mogących
mieć w czasie pełnienia obowiązków służbowych kontakt ze zjawiskiem przemocy
ZASOBY GMINY
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Szklarskiej Porębie
na lata 2013-2016 będzie służył realizacji gminnej polityki przeciwdziałania przemocy
przez wymienione w poniższej tabeli podmioty.
lp

Nazwa i adres podmiotu

1. Urząd Miasta

58-580 Szklarska Poręba,
ul. Buczka 2
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
58-580 Szklarska Poręba,
ul. Sikorskiego 8
3. Punkt Interwencji Kryzysowej
58-580 Szklarska Poręba
ul. Sikorskiego 8
4. Świetlica Środowiskowa Plus
58-580 Szklarska Poręba,
ul. Słowackiego 1
5. Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna Cegiełka
58-580 Szklarska Poręba,
ul. Kolejowa 22
6. Klub Integracji Społecznej
58-580 Szklarska Poręba,
ul. Kolejowa 22/1

7. Przedszkole Samorządowe nr 1
58-580 Szklarska Poręba,
ul. Sikorskiego 12
8. Przedszkole Samorządowe nr 2
58-580 Szklarska Poręba,
ul. Osiedle Huty 1
9. Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
58-580 Szklarska Poręba
ul. 1-go Maja 32

10.Szkoła Podstawowa nr 5

im. Wlastimila Hofmana
58-580 Szklarska Poręba
ul. 11 Listopada 2

11.Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Mistrzostwa Sportowego
im. J. I. Sztaudyngera
58-580 Szklarska Poręba
ul. Obrońców Pokoju 17
12.Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
58-580 Szklarska Poręba
Ul. Jedności Narodowej 11

13.Dom Dziecka

im. Marii Konopnickiej
58-580 Szklarska Poręba,
ul. Bronka Czecha 22
14.Zespół Placówek
Resocjalizacyjno – Wychowawczych

Rodzaj działalności
prawo lokalne; w tym uchwały Rady Miasta, MKRPA

koordynacja pracy Zespołu
Procedura Niebieskiej Karty

Interdyscyplinarnego,

Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej spowodowanej wystąpieniem negatywnych
zjawisk społecznych
Organizowanie czasu wolnego, wsparcie psychologiczno-pedagogiczno-terapeutyczne realizacja programów profilaktycznych
Organizowanie czasu wolnego, wsparcie psychologiczno-pedagogiczno-terapeutyczne realizacja programów profilaktycznych
pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w
powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na
rynku pracy.
wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od
trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie
pierwszej szkoły podstawowej,
wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od
trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w
klasie pierwszej szkoły podstawowej,
zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego
moralnego, emocjonalnego i fizycznego, stwarzanie
warunków do rozwijania uzdolnień uczniów i pomocy
uczniom mającym trudności w nauce i problemy w
zachowaniu, przygotowanie uczniów do sprawdzianu
szóstoklasistów i do dalszych etapów edukacyjnych
zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego
moralnego, emocjonalnego i fizycznego, stwarzanie
warunków do rozwijania uzdolnień uczniów i pomocy
uczniom mającym trudności w nauce i problemy w
zachowaniu, przygotowanie uczniów do sprawdzianu
szóstoklasistów i do dalszych etapów edukacyjnych
zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i zdania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego

wspomaganie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży ,wspomaganie prawidłowego
funkcjonowania rodziny , wspomaganie efektywności
uczenia się , profilaktyka zaburzeń rozwojowych i
zachowań problemowych , trafny wybór kierunków
kształcenia i planowania kariery zawodowej
realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej dla
dzieci i młodzieży pozbawionych trwale lub czasowo
opieki w rodzinie własnej.
stosowanie specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, resocjalizacji oraz specjalistycznej
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58-580 Szklarska Poręba,
ul. Górna 29

15. Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej
58-580 Szklarska Poręba
ul. Szpitalna 1
16.Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
58-580 Szklarska Poręba
ul. Franciszkańska 30
17.Parafia
pw. św. M.M. Kolbego
58-580 Szklarska Poręba
ul. Mickiewicza 16
18.Parafia
p.w. Bożego Ciała
58-580 Szklarska Poręba
ul. Wyszyńskiego 2

pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży z
powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu
się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym
podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i opieki
zdrowotnej, Procedura Niebieskiej karty

podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i opieki
zdrowotnej
podejmowanie działalności charytatywnej, organizacja dożywiania najuboższych, wsparcie duchowe,
organizacja czasu wolnego
podejmowanie działalności charytatywnej, organizacja dożywiania najuboższych, wsparcie duchowe,
organizacja czasu wolnego

ADRESACI PROGRAMU
Adresaci programu są określeni zgodnie ze wskazaniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Działania skierowane są do ogółu społeczeństwa, do osób uwikłanych w przemoc, a także
do osób profesjonalnie zajmujących się udzielaniem pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Szklarskiej Porębie skierowany jest do:
 ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności do dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych,
 sprawców przemocy w rodzinie,
 rodzin w kryzysie, w tym świadków przemocy;
 społeczności lokalnej, w jej obrębie grup i środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem: dzieci i młodzieży; rodziny;
 osób, instytucji, podmiotów z różnych dziedzin mogących mieć w czasie pełnienia
obowiązków służbowych kontakt ze zjawiskiem przemocy;
 specjalistów zajmujących się profesjonalnie udzielaniem wsparcia społecznego.
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CELE PROGRAMU

CEL STRATEGICZNY

Eliminowanie zjawiska przemocy w rodzinie
na terenie Szklarskiej Poręby
I. CEL OPERACYJNY
Rozpoznanie skali zjawiska i aktualizowanie wiedzy na temat przemocy w rodzinie na terenie Szklarskiej Poręby
ZADANIA

GRUPA
ODBIORCÓW

REALIZATORZY

Diagnozowanie i
monitorowanie
problemu przemocy w rodzinie
w Szklarskiej
Porębie

Mieszkańcy
Szklarskiej Poręby

Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (MKRPA),
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
(MOPS)
Zespół Interdyscyplinarny (ZI)

Rozszerzanie i
podejmowanie
współpracy z
podmiotami i
organizacjami,
które mogą działać na rzecz osób
dotkniętych
przemocą
Przygotowanie
rekomendacji dla
władz miasta,
radnych, członków grup roboczych i innych
podmiotów

Organizacje i podmioty
działające na terenie
miasta

Podmioty zainteresowane spośród wymienionych w zadaniu

MKRPA, MOPS, ZI

OKRES
WYKONANIA
2014
oraz
2016

2014-2016

2014-2016

WSKAŹNIKI
Liczba przeprowadzonych badań;
liczba spotkań poświęconych
analizie
dostrzeżonych
problemów;
liczba sprawozdań;
Liczba spotkań członków Zespołu monitoringu PPPRiOO; liczba
spotkań przedstawicieli instytucji i podmiotów działających
na rzecz rodzin w
kryzysie
Liczba rekomendacji
przedstawionych
władzom miasta,
członkom rady miejskiej i innym zainteresowanym

II CEL OPERACYJNY
Podniesienie świadomości społecznej i wrażliwości mieszkańców
Szklarskiej Poręby wobec przemocy w rodzinie
ZADANIA

GRUPA ODBIORCÓW

REALIZATORZY

OKRES WYKONANIA

WSKAŹNIKI

Działania edukacyjne służące
wzmocnieniu
opiekuńczych i
wychowawczych kompetencji rodziców

Dzieci, młodzież
i ich rodzice,
opiekunowie

Placówki oświatowe
i przedszkola, żłobek, PPP

2014-2016

Liczba kampanii społecznych
zahaczających/
poświęconych zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy skierowanych
do
rodziców/opiekunów; liczba programów podnoszących kompetencje
rodzicielskie
w
zakresie profilaktyki i przeciwdziałania
przemocy;
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liczba spotkań z rodzicami w
placówkach oświatowych z
poruszanym zagadnieniem
profilaktyki przemocy
Mieszkańcy
Szklarskiej Poręby

Placówki oświatowe
i przedszkola, żłobek,

2014-2016

Liczba wprowadzonych
zmian w istniejących programach wychowawczych

Mieszkańcy
Szklarskiej Poręby

MKRPA, MOPS,
zespół monitoringu
PPPRiOO, Policja

2014-2016

Mieszkańcy
Szklarskiej Poręby

MOPS. Urząd Miejski (UM)

2014-2016

Liczba lokalnych kampanii
społecznych
poświęconych
podnoszeniu
świadomości
społecznej w zakresie przyczyn, form i skutków przemocy
oraz
świadomości
prawnej
i
konsekwencji
wynikających ze stosowania
przemocy;
liczba artykułów umieszczonych na stronach internetowych podmiotów uczestniczących w tworzeniu programu, w lokalnej prasie;
liczba
rozdystrubowanych
materiałów promocyjnych
utworzona strona internetowa zawierająca
Program;
liczba stron/podstroi zawierająca Programy;
liczba materiałow i informacji o przyjętym uchwałą
Programie

Upowszechnianie procedury
ochrony prawnej i wsparcia
dla świadków i
ofiar przemocy
w rodzinie

Mieszkańcy
Szklarskiej Poręby

UM, MOPS,Policja,
placówki oświatowe, służba zdrowia

2014-2016

Opracowanie
materiałów dotyczących konieczności zgłaszania sytuacji
kryzysowych
przez osoby
trzecie (nie
zaangażowane
bezpośrednio) –
uwrażliwienie
na krzywdę
Dostarczenie

Mieszkańcy
Szklarskiej Poręby

Zespół monitoringu
PPPRiOO

2014-2016

Mieszkańcy

Zespół monitoringu

2014-2016

Przegląd i uzupełnienie informacji o zagrożeniach płynących z przemocy
w rodzinie i
włączenie ich do
oddziaływań
wychowawczych placówek
oświatowych
Promocja i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn,
form i skutków
przemocy oraz
świadomości
prawnej i konsekwencji wynikających ze
stosowania
przemocy

Utworzenie i
bieżąca aktualizacja strony/podstrony
internetowej
promującej
główne idee
Programu
(kampania promocyjna)

Liczba lokalnych kampanii
społecznych; liczba branżowych programów edukacyjnych/informacyjnych; liczba
rozdystrybuowanych materiałów informacyjnych PIKu; liczba przyjętych zgłoszeń
podejrzenia występowania
zjawiska przemocy, Liczba
podejmowanych interwencji
ZI
Liczba lokalnych kampanii
społecznych; liczba rozdystrybuowanych materiałów
informacyjnych PIK-u;

Liczba artykułów i materia-
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informacji społeczeństwu o
instytucjach
udzielających
pomocy i
wsparcia
(umieszczenie
powyższych
informacji na
stronach internetowych jednostek, tablicach ogłoszeń)
Rozwój form
spędzania czasu
wolnego sprzyjających
wzmacnianiu
więzi rodzinnych

Szklarskiej Poręby

PPPRiOO, społeczne
służby wsparcia

Mieszkańcy
Szklarskiej Poręby

Placówki oświatowe, , MOKSiAL,
parafie, MOPS

łów informacyjnych:
na stronach internetowych
podmiotów uczestniczących
w tworzeniu programu
w lokalnej prasie
w lokalnej gazecie internetowej;
na tablicach ogłoszeń;
liczba lokalnych kampanii
społecznych

2014-2016

Liczba organizowanych lub
wspieranych festynów integracyjnych oraz wydarzeń
społecznościowych prorodzinnych i profilaktycznych
(przeciwadziałanie uzależnieniom i przemocy);
liczba wniosków o dofinansowanie realizacji zadań na
rzecz rodzin ze środków
pożytku publicznego;
liczba zorganizowanych
konkursów o tematyce związanej z rodziną;
liczba osób zaangażowanych
w oddolne inicjatywy

Trzeci cel operacyjny zostanie podzielony na trzy obszary oddziaływań:
1. wspólne wypracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, w
tym informacji o podejrzeniu przemocy;
2. wsparanie rodzin, w których stosowana jest przemoc
3. podnoszenie kompetencji specjalistów i osób mających styczność ze zjawiskiem przemocy – doskonalenie systemu wsparcia.

III CEL OPERACYJNY

ZADANIA

Udzielanie skutecznej pomocy ofiarom przemocy
Obszar I
GRUPA ODBIORREALIZATORZY
OKRES WYCÓW
KONANIA

Wypracowanie procedur postępowania
w sytuacjach podejrzenia o przemoc w
rodzinie

Służby wsparcia

Zespół monitoringu
PPPRiOO

2014

Koordynowanie
działań różnych
lokalnych instytucji,
służb i organizacji w
obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Monitorowanie skuteczności wypracowanych procedur

MOPS, MKRPA,
PIK, placówki
oświatowe, Policja,
Straż Miejska, itp.

ZI

2014-2016

Zespół monitoringu PPPRiOO

Zespół monitoringu
PPPRiOO

2014-2016

WSKAŹNIKI

Liczba spotkań poświęconych wypracowaniu
procedur;
liczba
uczestników
spotkań;
wypracowanych ustaleń
i/lub
procedur
udzielania
wsparcia
ofiarom i sprawcom
przemocy
Liczba spotkań członków zespołu monitoringu PPPRiOO, liczba
osób uczestniczących
w pracach Zespołu,
liczba wspólnie podejmowanych inicjatyw;
Liczba
wspólnie
i
sprawnie podejmowanych,
skutecznych
działań w sprawach o
przemoc domową;
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Liczba wniosków do
prokuratury i do sądu
w sprawie przemocy;
Liczba porad udzielonych w Punkcie Konsultacyjnym w MOPSie; Liczba porad udzielonych w PPP Liczba
przyjętych
zgłoszeń
podejrzenia występowania zjawiska przemocy, liczba podejmowanych interwencji ZI;

Obszar II
ZADANIA

GRUPA ODBIORCÓW
Rodziny zagrożone
wykluczeniem,
rodziny w kryzysie,
ofiary przemocy,
sprawcy przemocy

REALIZATORZY
PIK

OKRES WYKONANIA
2014-2016

Dzieci i młodzież

PPP

2014-2016

Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy

Podmioty odpowiedzialne za wypełnianie Niebieskich
Kart

2014-2016

Liczba wydanych Niebieskich Kart część B

Ofiary przemocy z
terenu Szklarskiej
Poręby

MOPS

2014-2016

Udzielanie wsparcia
dzieciom i młodzieży
z rodzin narażonych
na przemoc domową
z uwagi na alkoholizm członka rodziny, w świetlicach
środowiskowej i
środowiskowoterapeutycznej oraz

dzieci i młodzież z
terenu miasta

Świetlice Cegiełka i
Plus

2014-2015

Liczba osób skierowanych do mieszkania
chronionego z uwagi
na doznana przemoc;
Liczba osób, którym
udzielono schronienia
w innych podmiotach
do tego przygotowanych, poza Szklarską
Porębą
Liczba programów i
działań wspierających
realizowanych w obu
świetlicach;

ZADANIA

GRUPA ODBIORCÓW
Służba zdrowia,
placówki oświatowe, policja, straż
miejska, PPP,
MOPS, MKRPA, itp.

Zapewnienie
wsparcia psychologicznego pedagogicznego i prawnego osobom doświadczającym
przemocy
Realizacja programów psychoedukacyjnych kierowanych do dzieci, które
doświadczyły lub
były świadkami
przemocy
Upowszechnianie
informacji o podmiotach udzielających pomocy i
wsparcia – bieżąca
aktualizacja załącznika B „Niebieskiej
Karty
Udzielanie doraźnego schronienia ofiarom przemocy

WSKAŹNIKI
Liczba porad udzielonych w Punkcie Konsultacyjnym
przy
MOPS-ie; liczba porad
udzielonych w PPP;
liczba istniejących i
nowopowstałych grup
wsparcia i samopowocowych;
Liczba
programów
psychoedukacyjnych
kierowanych do dzieci;
liczba dzieci objętych
programami

Obszar III
Organizowanie
szkoleń, konferencji, warszatów i
seminariów tematycznych dla osób i

REALIZATORZY
MKRPA, MOPS,PPP,
Policja, placówki
oświatowe

OKRES WYKONANIA
2014-2016

WSKAŹNIKI
Liczba
zorganizowanych konferencji, szkoleń, seminariów
Liczba osób uczestniczących w konferen-
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instytucji działających w obszarze
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Superwizja dla służb
wsparcia

Służby wsparcia

ZI

2014-2016

cjach, szkoleniach
Liczba wydanych zaświadczeń;
Liczba szkoleń z udziałem
reprezentantów
ww placówek;
Liczba odbytych spotkań z udziałem przedstawicieli ww podmiotów
Liczba spotkań superwizyjnych; Liczba
uczestników superwizji

MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU
Program będzie monitorowany oraz ewaluowany corocznie w formie sprawozdania,
które obejmowało będzie informacje uzyskane z różnych jednostek pomagających ofiarom przemocy w rodzinie i tych wchodzących w skład systemu wsparcia. Sprawozdanie
będzie się opierało na analizie jakościowej i ilościowej danych uzyskanych od realizatorów
zadań określonych w Programie.
Uzyskane dane jakościowe i ilościowe oraz ich analiza zostanie powierzona do
przeprowadzenia ekspertom zatrudnionym w instytucjach i placówkach funkcjonujących
na terenie Szklarskiej Poręby.
Porównanie informacji na temat postępów realizacji programu z uprzednio przyjętym planem i zakładanymi rezultatami pozwoli na ocenę jego realizacji programu oraz na
zweryfikowanie tempa i kierunku, w którym zmierza program oraz jego ewaluację.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
Źródłem finansowania zadań wynikających z Program Przeciwdziałania Przemocy
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Szklarskiej Porębie na lata 2014-2016 będą środki finansowe z budżetu miasta, środki pozyskiwane z innych źródeł, jak również środki własne
podmiotów uczestniczących w realizacji zadań Programu.
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