Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/286/13 Rady Miasta Przeworska
z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/11 Rady Miasta
Przeworska z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2022.
XIII. ZADANIA PROGRAMU

Lp.
1.

ZADANIE
Powołanie Zespołu
Interdyscyplinarnego

OPIS ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

Zespół składał się będzie z grupy specjalistów
reprezentujących instytucje działające na
terenie miasta Przeworska tj. przedstawicieli
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przeworsku, Powiatowego Centrum
Pomocy w Rodzinie, Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku,
Powiatowej
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej w Przeworsku, Prokuratury
Rejonowej, Sądu Rodzinnego - kuratorzy,
oświaty, ochrony zdrowia i innych instytucji.
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest
integrowanie i koordynowanie działań
podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku
zagrożonym przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku

2011 rok

REALIZATOR
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dotkniętym przemocą w rodzinie;
4)rozpowszechnianie
informacji
o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób
stosujących przemoc w rodzinie.
2.

Prowadzenie przez Zespół
•
Interdyscyplinarny zintegrowanych
i skoordynowanych działań
w zakresie przeciwdziałania przemocy •
w rodzinie
•
•
•

•
•

•

•

Podejmowanie działań w środowisku Całorocznie
zagrożonym przemocą w rodzinie,
mających na celu zapobieganie zjawisku
Diagnozowanie
problemu
przemocy
w rodzinie
Inicjowanie interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą w rodzinie
Opracowanie i realizacja planu pomocy
w indywidualnych przypadkach
Rozpowszechnianie
informacji
o instytucjach oraz możliwościach
udzielania
pomocy w środowisku
lokalnym
Inicjowanie działań w stosunku do osób
stosujących przemoc w rodzinie
Monitorowanie sytuacji rodzin, w których
istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy
oraz rodzin, w których dochodzi do
przemocy
Prowadzenie
dokumentacji
działań
podejmowanych wobec rodzin, w których
dochodzi do przemocy oraz efektów tych
działań.

•

Dyrektor MOPS

•

Koordynator Zespołu
Interdyscyplinarnego

•

Koordynator ds.
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi
i Zapobiegania
Narkomanii

3. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom •
doznającym przemocy

•

•
•

•
•
4. Ochrona przed dalszym krzywdzeniem
przez sprawcę

Zwiększenie liczby osób objętych Całorocznie
poradnictwem
psychologicznym,
pedagogicznym, prawnym, medycznym,
socjalnym i popularyzacja tych form
2013 rok
pomocy.
Wypracowanie
jednolitej
procedury
postępowania
podczas
interwencji
kryzysowej wobec osoby doznającej
Całorocznie
przemocy w rodzinie.
Tworzenie i realizacja programów Całorocznie
pomocy psychologicznej dla ofiar
przemocy w rodzinie.
Współpraca z instytucjami prowadzącymi
domy samotnej matki, ośrodki wsparcia Całorocznie
dla ofiar przemocy w rodzinie (Korytniki) Całorocznie
Tworzenie warunków dla rozwoju Grupy
Samopomocowej dla Ofiar Przemocy
Kierowanie na grupy wsparcia ofiar
przemocy
Praca socjalna z osobami doznającymi
przemocy
Powszechne stosowanie istniejących
rozwiązań prawnych mających na celu
odseparowanie sprawcy przemocy od
ofiary (zakaz kontaktowania się z osobą
pokrzywdzoną, tymczasowe aresztowanie, Całorocznie
nakaz
opuszczenia
mieszkania,
zatrzymanie
w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych,
odwiezienie do Izby Wytrzeźwień,
orzeczenie
eksmisji,
stworzenie

•
•

Zespół Interdyscyplinarny
Koordynator ds.
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi
i Zapobiegania
Narkomanii

•
•
•
•
•

MOPS
Sąd, Prokuratura, Policja
MKRPA
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
Placówki służby zdrowia

•

Sąd

•

Prokuratura

•

Komenda Powiatowa
Policji



warunków
do jej egzekucji ).
 Stosowanie
procedury
Karty”
w lecznictwie odwykowym

5. Podniesienie poziomu wiedzy
i umiejętności osób realizujących
zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie

„Niebieskie

Systematyczne szkolenia wszystkich
przedstawicieli służb podejmujących
działania na rzecz rodzin uwikłanych
w przemoc, w tym szkolenia z zakresu
diagnozowania przemocy w rodzinie,
realizacji procedury „Niebieskie Karty”
i prowadzenia interwencji kryzysowej.
W tym celu przeprowadzane będą obok
szkoleń resortowych wspólne szkolenia
służb,
udział
w
szkoleniach,
konferencjach tematycznych.
• Zapewnienie pomocy psychologicznej
- superwizji dla osób zawodowo
zajmujących
się
przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie.
Organizowanie
interdyscyplinarnych
szkoleń z zakresu przeciwdziałania
przemocy
w
celu
podniesienia
umiejętności pracy z klientem
i lepszego radzenia sobie ze stresem.

•

Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

•

Poradnia
Przeciwalkoholowa

•

Zespół Interdyscyplinarny

•

Koordynator ds.
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi
i Zapobiegania
Narkomanii

•

MOPS

•

MKRPA

•

Służba zdrowia

•

Oświata

•

KPP

•

Koordynator Zespołu
Interdyscyplinarnego



•

6. Zwiększenie efektywności współpracy •
służb w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Wyznaczenie
na
poziomie
każdej
instytucji – realizatora MPPPwR, osoby
odpowiedzialnej za prawidłowe wdrażanie

Według potrzeb

•

•
•

7. Promowanie zachowań
•
nieagresywnych i społecznie
pożądanych wśród dzieci i młodzieży
•
•

programu.
Popularyzacja działań profilaktycznych
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w placówkach służby zdrowia
i placówkach oświatowych.
Utworzenie bazy danych o placówkach
i instytucjach świadczących pomoc
w sytuacji przemocy w rodzinie
Współpraca z Powiatowym Centrum
Pomocy w Rodzinie w zakresie
kierowania sprawców przemocy do
programów korekcyjno - edukacyjnych
Opracowanie
i
realizacja
zajęć
psychoedukacyjnych
uczących
umiejętności społecznych
Opracowanie i realizacja programów
profilaktycznych
w
zakresie
przeciwdziałania przemocy
Organizowanie
alternatywnych
(aktywnych) form spędzania czasu
wolnego (działalność świetlic itp.)

Całorocznie

Całorocznie

•

Wszyscy
Programu

•

Szkoły i inne placówki
oświatowe

•

Powiatowa
Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna

•

MOPS

•

Świetlice
socjoterapeutyczne

•

Miejski Ośrodek Kultury

•

Franciszkański Ośrodek
Duszpastersko
–
Rekreacyjny im. Św.
Szymona
z
Lipnicy
„Zielona Dolina”

•

Organizacje pozarządowe,
Kościoły

realizatorzy

8. Zmiana postawy mieszkańców wobec •
przemocy w rodzinie poprzez
działania informacyjno – edukacyjne,
a w szczególności:
•
•

9.

Działalność Punktu Informacyjno – •
Konsultacyjnego do spraw Uzależnień
i Ofiar Przemocy w Przeworsku przy
ul. Krakowskiej 6, pełniącego rolę
•
punktu informacji, wsparcia i pomocy
dla osób dotkniętych przemocą w
•
rodzinie

10.

Monitorowanie i ewaluacja
Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Przeworsku

•
•
•
•

Rozpowszechnianie
materiałów
edukacyjnych (broszur, ulotek, plakatów
itp.) dotyczących zjawiska przemocy
w rodzinie wśród lokalnej społeczności
Dostarczenie informacji o instytucjach
udzielających pomocy i wsparcia ofiarom
przemocy w rodzinie
Umieszczenie informacji na stronach
internetowych UM Przeworska i MOPS

Według potrzeb

•

MOPS

•

Koordynator ds.
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi
i Zapobiegania
Narkomanii

•

MKRPA

•

Urząd Miasta

Całorocznie
Praca specjalistów w zakresie diagnozy
i pomocy psychologicznej, prawnej
Całorocznie
i terapeutycznej.
Tworzenie warunków dla rozwoju Grupy
Co najmniej raz na kwartał
Samopomocowej dla Ofiar Przemocy
spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego

• MOPS
• Koordynator
Zespołu
Interdyscyplinarnego
• Koordynator ds.
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi
i Zapobiegania
Narkomanii

Dokonywanie
okresowej
ewaluacji Co najmniej raz na 5 lat
Programu.
Opracowywanie i wdrażanie programów
naprawczych.
Inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie
przeciwdziałania przemocy.
Korzystanie z doświadczeń innych gmin,
realizujących opracowane i wdrożone
przez
siebie
lokalne
programy
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

• Koordynator
Zespołu
Interdyscyplinarnego
• Zespół Interdyscyplinarny

