Załącznik nr 2
do Sprawozdania z Działalności
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie za rok 2020

Informacja z wdrażania
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020
W grudniu 2011 roku uchwałą nr XI/88/2011 Rady Miasta Krasnystaw został przyjęty
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2011 - 2020. Określono w nim najważniejsze cele i kierunki działań, które
mają przeciwdziałać przemocy w rodzinie, zwiększyć dostępność i skuteczność
profesjonalnej pomocy oraz chronić ofiary przemocy w rodzinie.
Zgodnie z III rozdziałem punkt 7 Miejski Zespół Interdyscyplinarny został
zobowiązany do monitoringu i koordynacji programu oraz do przedstawiania rocznej
informacji prezentującej postępy wdrażania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, jako załącznik do sprawozdania
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
Wobec powyższego poziom wdrażania programu za rok 2020 przedstawiony został
wg poniżej tabeli.
Cel szczegółowy 1
Wsparcie rodzin, w których stosowana jest przemoc

Zadanie
Zapewnienie wsparcia
informacyjnego,
psychologicznego,
pedagogicznego,
prawnego oraz
socjalnego osobom
doświadczającym
przemocy.

Forma realizacji
 wspieranie osób znajdujących
się w sytuacji kryzysowej
w formie indywidualnych
rozmów wspierających,
 upowszechnienie wiedzy na
temat instytucji działających
w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
 prowadzenie grupy wsparcia
dla osób pokrzywdzonych,
 prowadzenie grup
terapeutycznych oraz
samopomocowych,
 prowadzenie Punktu
konsultacyjnego
ds. przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie.

Wskaźnik realizacji
1. Liczba osób, którym
udzielono wsparcia
- 862 osoby

Realizatorzy
 Zespół
Interdyscyplinarny,
 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
 Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 Służba Zdrowia,
 Komenda Powiatowa
Policji,
 Placówki Oświatowe,
 Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna,
 Organizacje
Pozarządowe.
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2. Liczba
rozpowszechnionych
materiałów
edukacyjnych - 1260
„STOP
PRZEMOCY”.
3. Liczba prowadzonych
grup wsparcia
- 2 grupy.

4. Liczba prowadzonych
grup terapeutycznych
- 2 grupy.
5. Liczba prowadzonych
grup
samopomocowych
- 1 grupa.
6. Liczba godzin
udzielonych porad
w ramach Punktu
konsultacyjnego
ds. przeciwdziałania
przemocy - 165.

Diagnozowanie osób,
w tym dzieci
i młodzieży pod kątem
wystąpienia
symptomów
krzywdzenia.

Udzielanie pomocy
osobom
doświadczającym

 prowadzenie działań
obserwacyjnych w zakresie
objawów krzywdzenia,
 informowanie odpowiednich
służb w przypadku
wystąpienia zjawiska
przemocy w rodzinie.

 realizacja procedur
„Niebieska Karta /NK/” oraz
bieżące i systematyczne
monitorowanie środowisk
rodzinnych, w których

7. Liczba godzin
udzielonych porad
w ramach Punktu
Interwencji
Kryzysowej – 1 100.
1. Liczba osób, wobec
których prowadzono
działania
obserwacyjne
- 186 osób.

2. Liczba przekazanych
„Niebieskich Kart”
- 54
1. Liczba prowadzonych
„Niebieskich Kart”
- 67.

 Zespół
Interdyscyplinarny.

 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
 Krasnostawskie
Stowarzyszenie
Klub Abstynenta
„Odnowa”.
 Krasnostawskie
Stowarzyszenie
Klub Abstynenta
„Odnowa”.
 Krasnostawskie
Stowarzyszenie
Klub Abstynenta
„Odnowa”.
 Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna.
 Fundacja „Winda” w
Krasnymstawie.

 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
 Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 Placówki Oświatowe,
 Służba Zdrowia,
 Komenda Powiatowa
Policji,
 Kuratorzy Sądowi,
 Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna.
 Zespół
Interdyscyplinarny.
 Zespół
Interdyscyplinarny,
 Grupy Robocze.
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przemocy w rodzinie.

uruchomiono procedurę NK,
 realizacja kontraktu
socjalnego,
 tworzenie warunków
do zapewnienia osobom
dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc
w ośrodkach wsparcia oraz
centrach/ośrodkach
interwencji kryzysowych,
 realizacja programów
terapeutyczno
– edukacyjnych,
 mediacje rodzinne,
 tworzenie warunków
do uruchomienia
całodobowego telefonu
zaufania,
 organizowanie
alternatywnych form
wypoczynku dla małoletnich
ofiar przemocy w formie
spotkań, pikników, festynów,
półkolonii oraz kolonii,
 zapewnienie dzieciom
z rodzin dotkniętych
przemocą w rodzinie udziału
w zajęciach świetlic
profilaktyczno
- wychowawczych,
 współpraca z Powiatowym
Centrum Pomocy w Rodzinie
w zakresie kierowania
sprawców przemocy
do programów korekcyjno
– edukacyjnych.


Zwiększanie poziomu
gotowości specjalistów
do podejmowania
efektywnych działań
w pracy z rodziną
doświadczającą
przemocy
w jednostkach
ustawowo do tego

organizowanie
szkoleń/konferencji/
warsztatów/seminariów
tematycznych dla osób
zawodowo zajmujących się
przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie,
w tym pracowników
oświaty, kuratorów
sądowych, służby zdrowia

2. Liczba rodzin, wobec
których prowadzono
działania monitorujące
– 67.
3. Liczba podpisanych
kontraktów socjalnych
- 1.
4. Liczba osób
umieszczonych
w ośrodkach wsparcia
- 0.
5. Liczba realizowanych
programów - 7

6. Liczba prowadzonych
mediacji rodzinnych
- 0.
7. Liczba
zorganizowanych
alternatywnych form
wypoczynku
- 15 przedsięwzięć.
8. Liczba świetlic
profilaktyczno
- wychowawczych - 5,
- Liczba dzieci z rodzin
dotkniętych
problemem przemocy
uczestniczących
w zajęciach świetlic
- 20 dzieci.
9. Liczba osób
skierowanych
do programu
korekcyjno
- edukacyjnego
- 0.
1. Liczba szkoleń/
konferencji/
warsztatów - 1.
 Szkolenie podnoszące
kompetencje
członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
– 1.

 Grupy Robocze
Zespołu
Interdyscyplinarnego.
 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.

 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
 Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
 Poradni
Psychologiczno –
Pedagogiczna,
 Organizacje
Pozarządowe.

 Placówki Oświatowe,
 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
 Organizacje
Pozarządowe.
 Placówki Oświatowe,
 Centrum
Charytatywne
„Caritas”,
 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.



 Placówki Oświatowe,
 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
 Poradnia
Psychologiczno
– Pedagogiczna,
 Organizacje
Pozarządowe.
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powołanych.







oraz innych,
prowadzenie
systematycznych analiz
dotyczących potrzeb
szkoleniowych służb
wsparcia,
przeszkolenie członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego
w zakresie podejmowana
efektywnych działań
w rodzinach dotkniętych
przemocą,
przeszkolenie osób
zobowiązanych do
diagnozowania przemocy
w rodzinie oraz realizacji
procedury „Niebieska
Karta”.

Cel szczegółowy 2
Podniesienie świadomości mieszkańców Krasnegostawu w zakresie przemocy w rodzinie

Zadanie

Forma realizacji


Prowadzenie kampanii
społecznych
propagujących idee
programu.







Wskaźnik realizacji

realizacja działań
1. Liczba przedsięwzięć
promujących podnoszenie
podnoszących
świadomości społecznej
świadomość społeczną
w zakresie przyczyn
dot. przemocy
i skutków przemocy
w rodzinie - 17.
w rodzinie oraz
świadomości prawnej
i konsekwencji
2. Liczba stron
wynikających
internetowych
z funkcjonowania osób
propagujących idee
i rodzin w relacji przemocy
programu – 5.
poprzez organizację
i współudział
w kampaniach
społecznych,
konferencjach, debatach
oraz seminariach,
informowanie o głównych
ideach programu za
pomocą strony
3. Liczba przedsięwzięć
internetowej,
upowszechniających
rozpowszechnianie
materiały edukacyjne
materiałów edukacyjnych
- 4.
(broszur, ulotek, plakatów
 Rozpowszechniono
itp.) dotyczących zjawiska
1260 szt. materiałów
przemocy w rodzinie,
edukacyjnych
utworzenie bazy danych
w postaci broszur,

Realizatorzy
 Placówki Oświatowe,
 Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 Organizacje
Pozarządowe.
 Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
 Komenda Powiatowa
Policji,
 Placówki Oświatowe,
 Organizacje
Pozarządowe.

 Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 Placówki Oświatowe,
 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
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o placówkach
i instytucjach
świadczących pomoc
w sytuacji przemocy
w rodzinie na terenie
Miasta Krasnystaw.


Opracowanie
i realizacja projektów
edukacyjnych na temat
przemocy wśród
społeczności lokalnych.







Promowanie zachowań
nieagresywnych
i społecznie pożądanych
wśród dzieci
i młodzieży.



opracowanie i realizacja
programów
profilaktycznych
w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
realizacja działań
edukacyjnych służących
wzmocnieniu
opiekuńczych
i wychowawczych
kompetencji rodziców
– pedagogizacja rodziców,
włączanie treści informacji
o zagrożeniach płynących
z przemocy w rodzinie
do treści szkolnych
programów
profilaktycznych,
prowadzenie działań
profilaktycznych
w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
w placówkach służby
zdrowia i placówkach
oświatowych na terenie
Miasta Krasnystaw.
opracowanie i realizacja
programów
profilaktycznych
w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
prowadzenie treningów
samokontroli
i umiejętności społecznych,
organizacja kół
zainteresowań i zajęć
pozalekcyjnych.

ulotek, plakatów itp.
4. Liczba informatorów
dotyczących bazy
danych o placówkach
i instytucjach
świadczących pomoc
w sytuacji przemocy
w rodzinie na terenie
Krasnegostawu – 7.
1. Liczba programów
profilaktycznych - 5.

2. Liczba działań
edukacyjnych
służących
wzmocnieniu
opiekuńczych
i wychowawczych
kompetencji rodziców
(pedagogizacja
rodziców i rozmowy
profilaktyczne, pomoc
w formie
psychoedukacji)
– 172.
3. Liczba szkolnych
programów i działań
profilaktycznych - 1.

1. Liczba programów
profilaktycznych
promujących
zachowania
nieagresywne - 5.

2. Liczba treningów
samokontroli
i umiejętności
społecznych - 15.
3. Liczba
zorganizowanego
poradnictwa

 Organizacje
Pozarządowe.
 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
 Zespół
Interdyscyplinarny.

- Placówki Oświatowe,
 Służba Zdrowia,
 Organizacje
Pozarządowe,
 Poradnia
Psychologiczno
– Pedagogiczna,
 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.
 Placówki Oświatowe,
 Poradnia
Psychologiczno
– Pedagogiczna,
 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.

 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
 Placówki Oświatowe,
 Poradnia
Psychologiczno
– Pedagogiczna.
 Placówki Oświatowe,
 Poradnia
Psychologiczno
– Pedagogiczna,
 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
 Komenda Powiatowa
Policji.
 Placówki Oświatowe,
 Poradnia
Psychologiczno
– Pedagogiczna.
 Placówki Oświatowe,
Strona 5 z 7

psychologicznego,
zajęć pozalekcyjnych,
kół zainteresowań
oraz spotkań
i wyjazdów
integracyjnych – 147.

 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.

Cel szczegółowy 3

Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie

Forma realizacji


Powołanie Zespołu
Interdyscyplinarnego.






Systematyczne
diagnozowanie skali
zjawiska przemocy
w rodzinie.


Prowadzenie
zintegrowanych
i skoordynowanych
działań w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

powołanie członków
Zespołu,
opracowanie i przyjęcie
regulaminu Zespołu,
opracowanie i wdrażanie
jednolitych standardów
postępowania
w przypadku kontaktu
ze zjawiskiem przemocy
w rodzinie.

Wskaźnik realizacji
1. Liczba osób
powołanych na
członka Zespołu - 23.
2. Liczba opracowanych
wewnętrznych
przepisów
regulujących pracę
Zespołu - 1.

Realizatorzy
 Burmistrz
Krasnegostawu.

 Zespół
Interdyscyplinarny.

zbieranie i analiza danych 1. Liczba sporządzonych - Zespół
Interdyscyplinarny.
gromadzonych przez
sprawozdań
poszczególne instytucje
z realizacji programu
-6.
i podmioty wchodzące
w skład Zespołu,
2. Liczba posiedzeń
 Zespół
określenie zasobów
Interdyscyplinarny.
Zespołu
instytucjonalnych
Interdyscyplinarnego
z zakresu przeciwdziałania
- 4.
przemocy w rodzinie.
- Zespół
3. Liczba baz danych
zasobów
Interdyscyplinarny.
instytucjonalnych
z zakresu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
- 1.

1. Liczba opracowanych
Realizacja procedury
indywidualnych
Niebieska Karta, w tym:
planów pomocy -54.
 opracowanie i realizacja
planu pomocy
2. Liczba spotkań grup
w indywidualnych
roboczych - 48.
przypadkach,
 monitorowanie sytuacji
rodzin, w których istnieje 3. Liczba
monitorowanych
zagrożenie wystąpienia
rodzin - 67.



Grupy Robocze.



Grupy Robocze.



Grupy Robocze.
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przemocy oraz rodzin,
w których dochodzi do
przemocy,
prowadzenie
dokumentacji działań
podejmowanych wobec
rodzin, w których
dochodzi do przemocy
oraz efektów tych
działań.

4. Liczba rodzin
objętych procedurą
Niebieskiej Karty
- 67.



Zespół
Interdyscyplinarny.
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