UCHWAŁA NR XXX/273/12
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80,
poz. 717 , Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 17 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175
poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738,
z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, z 2011 r. Nr 81
poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 579, poz. 823) oraz art. 6 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz.1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125,
poz. 842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
§1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w brzmieniu wg załącznika do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.
§3. Traci moc Uchwała XVI/155/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia
2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Gminy Moszczenica na 2012 rok.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały NR XXX/273/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE
GMINY MOSZCZENICA
NA 2013 ROK

I.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U z 2009 Nr 175,
poz.1362 z późn. zm.)
4. Kodeks karny i kodeks postępowania karnego.
5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

II.

Informacje ogólne:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła do polskiego systemu
prawa definicję, wg której przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w
szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwa utraty życia, zdrowia, naruszające
ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną powodujące szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u
osób dotkniętych przemocą (art. 2, ust. 2).
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odnosi się do zaleceń
wynikających z dokumentów międzynarodowych, które nakładają na kraje członkowskie
Unii Europejskiej podjęcie zmian prawa i praktyki w celu skuteczniejszego przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Tak w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy jak i skutecznych
oddziaływań na sprawców przemocy w rodzinie.
Pomimo tego, iż przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zdiagnozowania, to
jak wynika z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „zdaniem
specjalistów rozmiary i szkodliwość zjawisk związanych z przemocą w rodzinie wskazują, że
jest to jeden ze szczególnie ważnych problemów społecznych w Polsce. Wymaga on podjęcia
szerokiego, dobrze zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat programu
przeciwdziałania. Jego realizacja powinna przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa
życia codziennego”.
Stąd też w celu stworzenia instrumentu do szybkiego reagowania i zapobiegania szeroko
rozumianym zjawiskom przemocy, powołuje się do życia Zespoły Interdyscyplinarne.
Rodzaje przemocy:
 Przemoc psychiczna
 Przemoc fizyczna
 Przemoc seksualna
 Przemoc materialna
W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania
i wywierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
określa:
1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2) Zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie
3) Zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji
w rodzinie, bez wątpienia należy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań negatywnych o
dużej szkodliwości społecznej.
Uznanie przemocy w rodzinie za przestępstwo daje możliwość instytucjonalnej pomocy jej
ofiarom. Jak wynika z ogólnopolskich badań 60 % przypadków przemocy domowej
związanych było z nadużywaniem przez sprawców alkoholu.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na 2013r. jest kontynuacją działań
podejmowanych w tym zakresie w latach wcześniejszych

III.

Zadania służb powołanych do niesienia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają obowiązek świadczyć:
GOPS, GKRPA, Policja, służba zdrowia, oświata oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie.
Gmina
Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:
- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców zagrożonych przemocą w rodzinie;
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Policja
Policja jest zobowiązana do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego. To właśnie policjanci najczęściej interweniują
bezpośrednio w sytuacji przemocy. Do podstawowych zadań policji zawartych w art. 1 ust. 2
pkt. 1,2,3 Ustawy o policji (ustawa z 6 kwietnia 1990 r. tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.277 z
późn. zmianami), należą m.in.:
ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami
naruszającymi te dobra,
inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,
wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
prowadzenie „Niebieskiej Karty”
Policja jest jedyną instytucją, która może interweniować przez całą dobę. Interwencja taka
powinna przede wszystkim:
 ujawniać zjawisko przemocy,
 przerwać izolację rodziny,
 wyrównywać dysproporcję sił pomiędzy sprawcą, a ofiarą,
 umożliwiać ofiarom uzyskiwanie ciągłego wsparcia przedstawicieli różnych służb.
Ogromną rolę w walce z przemocą odgrywają dzielnicowi, którzy jako pierwsi mają
kontakt z pokrzywdzonymi, przyjmują zawiadomienia o przestępstwie, pouczają o

przysługujących ofierze prawach, informują o placówkach niosących
pokrzywdzonym, tj. schroniskach, placówkach psychologiczno-pedagogicznych.

pomoc

Pomoc społeczna
Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom rodzinom przezwyciężenia
trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie
powstawaniu tych sytuacji. Pomocy społecznej udziela się w przypadku: ubóstwa,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Każda z tych sytuacji może sprzyjać
występowaniu przemocy lub z niej wynikać. Pracownik socjalny w ramach swoich
obowiązków powinien:
przeprowadzić wywiad środowiskowy, umożliwiający diagnozę sytuacji,
przygotować plan pomocy,
udzielić pomocy finansowej, prawnej, psychologicznej,
w przypadku stwierdzenia przemocy, skierować do odpowiednich instytucji
zajmujących się przemocą, umieścić w schronisku oraz za zgodą osoby
poszkodowanej zwrócić się do policji o pomoc
towarzyszyć w sądach, instytucjach publicznych klientowi, jeśli taka jest jego wola,
prowadzić „Niebieską Kartę” i stosowaniu w Ośrodku opracowań według procedur
postępowania w przypadku wykrycia w rodzinie zjawiska przemocy.
Ponadto osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, u których występują zaburzenia
psychiczne będą mogły korzystać z form pomocy zawartych w Gminnym Programie Ochrony
Zdrowia Psychicznego na 2013 rok.
Służba zdrowia
Zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta, a ponieważ przemocy często
towarzyszą wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego i zawsze występują uszkodzenia
zdrowia psychicznego, dlatego też zjawisko przemocy w rodzinie kwalifikuje się do zakresu
objętego świadczeniami zdrowotnymi. Zgodnie z ustawa o zawodzie lekarza ma on
obowiązek poinformowania władz o określonych okolicznościach, czyli o podejrzeniu
wystąpienia przestępstwa. Może również wydać zaświadczenie o odniesionych obrażeniach
(obdukcja), podać informacje o możliwościach szukania pomocy.
Podmioty współpracujące:
1. PCPR w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Sąd Rejonowy.
3. Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym w Piotrkowie Trybunalskim ul.
Broniewskiego.
4. Kuratorzy zawodowi i społeczni.
5. Organizacje pozarządowe z terenu gminy.
IV.

Strategia i metody działania:
A. Diagnoza Gminy Moszczenica

1. Źródłem informacji są statystyki policji, sądu, pomocy społecznej, szkół, przychodni
zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz badania ankietowe
przeprowadzane wśród mieszkańców gminy oraz ilość wszczętych procedur „Niebieskiej
Karty”.

2. Przeprowadzenie badań pozwalających określić postawy mieszkańców wobec
przemocy w rodzinie, a także opinie na temat sposobu pomagania rodzinom, gdzie stosowana
jest przemoc. Postawa sąsiadów – świadków przemocy często określa szybkość reagowania i
ewentualnej interwencji umożliwiającej zatrzymanie aktów przemocy. Badania można
przeprowadzić za pomocą ankiet, wywiadów.
B. Szczegółowe działanie w gminie
1. Koordynatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmujący się także obsługą Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego.
2. Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla: pracowników socjalnych,
pracowników służby zdrowia, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, policji, pracowników oświaty w zakresie świadczenia pomocy ofiarom
przemocy domowej, (jak udzielić wsparcia, w jaki sposób kierować ofiary przemocy do
różnych instytucji, wzmacnianie konsekwentnych zachowań i postaw) .
3. Do zadań należy między innymi:
przyjmowanie wszystkich wniosków dotyczących przemocy domowej
i uruchomienie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,
tworzenie własnych dokumentów potwierdzających występowanie przemocy
domowej, takich jak: notatki służbowe wynikające z obserwacji, rozmów
z różnymi osobami, protokołów z rozmów z ofiarami przemocy domowej
i członkami ich rodzin,
prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie – zgodnie
z procedurą „Niebieskiej Karty” ,
występowanie z wnioskami do Prokuratury o wszczęcie postępowania w sprawie
podejrzenia popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną,
informowanie Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich o sytuacji
dziecka,
występowanie do Komisariatu Policji z wnioskiem o podjęcie działań
interwencyjnych przez dzielnicowego lub o podjęcie innych działań
prewencyjnych, w sprawach, gdzie ujawniono zagrożenie przemocą
w rodzinie,
odwoływanie się od decyzji prokuratora, jeżeli zapadła decyzja
o umorzeniu postępowania, a odwołanie jest zasadne,
bieżąca współpraca z kuratorami sądowymi,
motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do wzięcia udziału
w kompleksowym programie korekcyjnym dla sprawców przemocy domowej,
inicjowanie podejmowania natychmiastowych interwencji powstrzymujących
przemoc,
wspieranie ofiar przemocy przez najbliższe środowisko lokalne (przyjaciele,
sąsiedzi, radni, sołtysi )
kierowanie do OIK,
włączenie się do realizacji ogólnopolskiego programu „Bezpieczeństwo
w Rodzinie”,
prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska
przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym poprzez

programy dla rodziców, dzieci i młodzieży szkolnej oraz wdrażanie procedur
chroniących dzieci – ofiary i świadków przemocy,
zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodziny, w której występuje
przemoc, opartej na procedurze NK i pracy ZI,
występowanie w charakterze świadka w sprawach o przestępstwo
z art. 207 kk. tj. o znęcanie się nad rodziną, w postępowaniu przygotowawczym
i postępowaniu karnym przed sądem,
stałe aktualizowanie bazy danych oraz monitorowanie realizacji programu,

C. Cele programu
Cel główny:
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy
wobec dzieci oraz poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych do przeciwdziałania
przemocy.
Cele szczegółowe:
1. Prace zespołu interdyscyplinarnego
Zadania:
1. Opracowanie strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy
domowej.
2. Udzielenie pomocy dziecku i rodzinie zgodnie z planem pomocy zawartym w regulaminie
Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Zintegrowanie
działań
środowisk
odpowiedzialnych
za
pomoc
dziecku
i rodzinie.
Działania:
diagnoza występowania zjawiska przemocy na terenie gminy,
zintegrowanie działań instytucji lokalnych,
podział ról i działań dla grup interdyscyplinarnych,
monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków
społecznych oraz efektywności podejmowanych działań,
Realizatorzy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny, Policja, nauczyciele, kuratorzy, pedagodzy szkolni,
lekarze, pielęgniarki środowiskowe, OIK przy PCPR w Piotrkowie Tryb.
2. Wzmocnienie wiedzy społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Zadania :
1. Przygotowanie i udostępnienie broszur i ulotek informacyjnych o instytucjach
udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie.
2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie psychologii konfliktów, sposobów radzenia sobie
ze stresem i agresją swoją oraz rówieśników.
3. Stała edukacja środowiska lokalnego.

Działania:
rozpowszechnianie biuletynów informacyjnych, broszur, ulotek dotyczących
zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności,
dostarczenie społeczeństwu informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia
ofiarom przemocy w rodzinie
prowadzenie zajęć informacyjno – edukacyjnych,
wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego, sprzyjających zachowaniom
nieagresywnym,
realizacja programów szkoleniowych w zakresie profilaktyki i prewencji przemocy,
zwiększanie dostępności do poradnictwa, na temat nieagresywnych sposobów
rozwiązywania konfliktów dla osób dorosłych,
zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc, z
uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodzin poprzez współpracę z OIK oraz
Punktem Konsultacyjnym,
odseparowanie sprawcy przemocy od ofiar,
organizowanie różnorodnych form wsparcia socjalnego osobom doświadczającym
przemocy,
udzielanie schronienia osobom dotkniętym przemocą, które są zmuszone do opuszczenia
miejsca zamieszkania,
wszczęcie procedury „ Niebieskiej Karty”,
prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, pedagogicznego,
rodzinnego, prawnego i socjalnego,
podejmowanie działań interwencji kryzysowej,
pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w ramach realizacji Gminnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na 2013 rok
Realizatorzy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych , Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, Szkoły
Podstawowe i Gimnazjum, służba zdrowia.
Jednostka współpracująca: Punkt Konsultacyjny, OIK.
3. Wzmocnienie edukacyjno - informacyjne propagujące w społeczności lokalnej świadome
postawy negujące i przeciwstawiające się zjawiskom przemocy w rodzinie.
Zadania:
1. Realizacja projektów edukacyjno – informacyjnych dla dorosłych i dzieci
w zakresie występowania, zapobiegania i ochrony przed zjawiskiem przemocy domowej.
2. Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących
przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup społecznych.
3. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
4. Monitorowanie działań prowadzonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działania:
edukacja społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy ze szczególnym
uwzględnieniem powstrzymywania przemocy wobec dzieci,
prowadzenie tematycznych lekcji w szkołach, organizowanie i prowadzenie
szkoleń dla instytucji i osób pracujących z dziećmi, edukacja prowadzona w mass
mediach,

wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem
przemocy,
zajęcia terapeutyczne z zakresu ochrony zdrowia psychicznego (punkt konsultacyjny,
prelekcje, programy profilaktyczne prowadzone przez psychologa)
Realizatorzy:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Szkoły, Policja, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Służba Zdrowia, Kościół, kuratorzy, psycholodzy w OIK i Punkcie
Konsultacyjnym.
V. Adresaci programu:
1. Ofiary i sprawcy przemocy.
2. Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci.
3. Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z dziećmi (pedagodzy, psycholodzy,
nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, policjanci,
pracownicy służby zdrowia, duchowni).
4. Przedstawiciele władz lokalnych.
5. Społeczeństwo.
VI. Realizatorzy programu:
Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Komisariat i Posterunek Policji
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Szkoły na terenie gminy Moszczenica (pedagodzy szkolni i nauczyciele)
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Służba Zdrowia
Jednostki współpracujące:
Punkt konsultacyjny
OIK
Kościół
VII. Przewidywane efekty realizacji programu:
1. Profesjonalna pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
2. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie.
3. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy.
4. Pogłębienie wiedzy społecznej o zjawisku przemocy w rodzinie i sposobach radzenia sobie
z tym problemem.
5. Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy.
6. Zwiększenie liczby osób profesjonalnie zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie oraz pomagającym ofiarom przemocy.
7. Kierowanie sprawców przemocy do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych.

VIII. Harmonogram działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie na 2013 rok

Lp

Działanie

Zadanie

Termin
realizacji

Koszt i źródło
finansowania

Realizator

1

Monitorowanie
i diagnozowanie
zjawiska przemocy
w rodzinie

Zbieranie
i aktualizowanie
informacji na temat
rozmiarów i form
przemocy

na bieżąco

bez dodatkowych
kosztów

Badanie ankietowe
na temat postaw,
wiedzy
i kwalifikacji
pracowników
służb zajmujących
się przemocą
w rodzinie

cały rok

w ramach środków
przeznaczonych na
realizację
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Posterunek i
Komisariat Policji i
inne instytucje wg
potrzeb
Gminny Zespołu
Interdyscyplinarny

Przygotowanie
sprawozdania na
temat przemocy

luty
2014

bez kosztów

Prowadzenie akcji
informacyjnoedukacyjnej

na bieżąco
cały rok

bez dodatkowych
kosztów

Przygotowanie
materiałów
informacyjnych

cały rok

w ramach środków
przeznaczonych na
realizację
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Realizowanie
programów
edukacyjnych
adresowanych do
dzieci, młodzieży
i nauczycieli

cały rok

2.

3.

Informowanie
i edukowanie
mieszkańców

Zwiększanie
dostępności
i efektywności
działań
profilaktycznych

j.w.

Przewodniczący
Zespołu
Interdyscyplinarneg
o
Przewodniczący
Zespołu
Interdyscyplinarneg
o, GKRPA, media
lokalne, w i strona
www Urzędu
Gminy i BIP
Gminny Zespołu
Interdyscyplinarny,
GKRPA

Szkoły, organizacje
pozarządowe,
GOK,
GKRPA,
Kluby sportowe.

Realizowanie
programów dla
rodziców

cały rok.

w ramach środków
przeznaczonych na
realizację
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Szkoły, organizacje
pozarządowe,
GKRPA

4.

Podniesienie
kompetencji
zawodowych
pracowników służb
zajmujących się
przeciwdziałaniem
przemocy w
rodzinie

Prowadzenie
szkoleń dla
dzielnicowych i
pracowników
socjalnych oraz
pracowników
innych służb w
zakresie
prowadzenia
„Niebieskiej
Karty”

według
potrzeb

w ramach środków
przeznaczonych na
realizację
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Gminny Zespołu
Interdyscyplinarny

5.

Zapewnienie
pomocy członkom
rodzin, w których
występuje przemoc

Prowadzenie
Punktu
Konsultacyjnego
w sprawach
przemocy
w rodzinie

na bieżąco

w ramach środków
przeznaczonych na
realizację
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
środki własne OPS

GKRPA

Zapewnienie
pomocy
psychologicznej
dzieciom i
młodzieży –
świadkom lub
ofiarom przemocy

Na bieżąco

w ramach środków
przeznaczonych na
realizację
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
środki własne OPS

Punkt
Konsultacyjny,
Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna,
oświata

Realizowanie
procedury
„Niebieskiej
Karty”
Uczestniczenie
w działaniach
Interwencyjnych
Udzielanie pomocy
w formie pracy
socjalnej
i świadczeń

na bieżąco

bez dodatkowych
kosztów

na bieżąco

bez dodatkowych
kosztów

Komisariat Policji,
GOPS, GKRPA,
oświata, służba
zdrowia
Wszystkie służby

na bieżąco

środki OPS

GOPS

finansowych
Realizowanie
programów
terapeutycznych
dla osób
doznających
przemocy
w rodzinie

na bieżąco

bez dodatkowych
kosztów

Punkt
Konsultacyjny,
Powiatowa
Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna ,
OIK

Wypracowanie
procedur
współpracy
Umożliwienie
wymiany
doświadczeń
i dobrych praktyk
poprzez
organizację
seminariów
i spotkań

2013 r.

bez dodatkowych
kosztów

Gminny Zespół
Interdyscyplinarny

na bieżąco w ramach środków
przeznaczonych na
realizację
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Gminny Zespół
Interdyscyplinarny,
inne Zespoły z
terenu powiatu
piotrkowskiego

X. Źródła finansowania:
1. Z budżetu Gminy Moszczenica.
2. Ze źródeł zewnętrznych, pozyskanych w ramach przedmiotowego programu.

Lp

1.

2.

Dofinansowanie zadań Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy
w rodzinie
Szkolenia dla realizatorów, w tym delegacje służbowe
(zwrot kosztów podroży na zasadach jak pracownicy
samorządowi)
Programy profilaktyczne

Przewidywane środki
finansowe
3 000 zł
3 000 zł
1 000 zł

4.

Edukacja publiczna (broszury, ulotki, plakaty,
materiały edukacyjne)
Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego

5.

Dofinansowanie OIK

1 000 zł.

6.

Inicjowanie integracji środowiska lokalnego

1.000 zł.

Razem

10 000 zł

3.

1 000 zł

IX. Monitoring i ocena.
Realizacja programu będzie poddawana systematycznemu monitoringowi. Monitoring
programu umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz
podejmowanie bieżących działań korygujących.
Oceny zadań dokona Rada Gminy Moszczenica po zapoznaniu się z rocznym
sprawozdaniem.
Sprawozdanie z przedmiotowego programu koordynator przedstawi do końca lutego 2014
roku.

Przewodnicząca
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Moszczenicy
Zofia Papoń
Sporządziły: Zofia Papoń
Emilia Bogusławska

