XV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
ZA 2017 ROK.
L.p.
1.

Kierunki działań
Zwiększenie świadomości
społecznej na temat
zjawiska przemocy w
rodzinie

Rodzaje działań
a) Diagnoza zjawiska przemocy w
rodzinie

Wskaźniki
-liczba opracowanych diagnoz-1 ,

b) Prowadzenie lokalnych kampanii
-liczba kampanii społecznych- 1
społecznych, konferencji, dotyczących pn. Profilaktyka przemocy to
przemocy w rodzinie i jej
niezbędna taktyka pomocy”,
zapobieganie,
-liczba szkoleń,- 5
( np. konferencje , szkolenia,
-liczba odbiorców szkoleń- 189,
umieszczenie na stronie pcpr
informacji o przystąpieniu do
kampanii, umieszczanie na stronie
banerów z kampaniami społ., banery,
plakaty, ulotki)
c) Upowszechnianie informacji w
zakresie możliwości i form uzyskania
pomocy specjalistycznej

- rodzaj materiałów
informacyjnych i ich liczbaulotki, ok. 300 szt

( np. spoty, ulotki, plakaty, banery,
informacje na stronie itp.)
d) Współpraca z różnymi podmiotami
w celu wprowadzenia elementów
edukacji na temat zjawiska przemocy
w rodzinie w ramach prowadzonych
poradni
(np. spotkania w szkołach, w
organizacjach pozarządowych,
szkolenia, konferencje, przekazanie
materiałów edukacyjnych, wspólne
działania)

-liczba podjętych inicjatyw – 3 tj.
1,,Lokalny bieg przeciw przemocy”
w Krzyżowej, 2.konferencja
,,Dlaczego dopalacze są tak
niebezpieczne”, ,3. ,Święto
rodziny”,
-liczba spotkań :3
1) w szkołach – 2 szkoły
podstawowe,
2) ops-y- 1,
-liczba zaangażowanych
podmiotów-16
1) Fundacja Małżeństwo Rodzina,
2) 8 – ops-ów,
3) Wojewódzka Komenda Policji
we Wrocławiu,
4) Prokuratura Rejonowa, Sąd
Rejonowy w Świdnicy,
5) PSSE w Świdnicy,
6) LZS w Świdnicy,
7) placówki oświatowe w Lutomii
i Witoszowie
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2.

Poprawa jakości systemu
działań profilaktycznych

a) Opracowanie i realizacja
programów służących działaniom
profilaktycznym mającym na celu
udzielenie specjalistycznej pomocy,
zwłaszcza w zakresie promowania i
wdrażania prawidłowych metod
wychowawczych
(np. trening umiejętności
wychowawczych- spotkania
indywidualne+ zajęcia grupowe,
konkursy dla dzieci, szkolenia dla
dzieci, mediacje rodzinne, działania
prowadzone przez policję, świetlice
środowiskowe, Klubik Mamy i Taty)

-liczba opracowanych
programów- 1,
1) Powiatowy program
profilaktyczny w zakresie
udzielania specjalistycznej pomocy
oraz promowania i wdrażania
prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zagrożonych
przemocą na lata 2017-2020
-liczba zrealizowanych zadań- 5
1) organizacja warsztatów,
2) włączanie się w kampanie
społeczne,
3) udzielanie poradnictwa
specjalistycznego,
4) udzielanie schronienia ofiarom
przemocy,
5) udzielanie spotkań edukacyjnych
dla kadr zajmujących się tematyka
przemocy w rodzinie
- liczba podmiotów
współuczestniczących
w działaniach, -16
1) Fundacja Małżeństwo Rodzina,
2) 8 – ops-ów,
3) Wojewódzka Komenda Policji
we Wrocławiu,
4) Prokuratura Rejonowa, Sąd
Rejonowy w Świdnicy,
5) PSSE w Świdnicy,
6) LZS w Świdnicy,
7) placówki oświatowe w Lutomii i
Witoszowie

3.

Ochrona i pomoc osobom
dotkniętym przemocą
w rodzinie

a) Zapewnienie osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie całodobowych
miejsc w ośrodkach wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie

-liczba miejsc udzielających
wsparcia całodobowego na
terenie powiatu- 1, mieszkanie
interwencyjne OIK

( np. mieszkania interwencyjne)

-liczba miejsc noclegowych- 7
-liczba osób, które skorzystały
z miejsc noclegowych- 8

b) Wzmacnianie ochrony osób
dotkniętych przemocą w rodzinie w
toku postępowania karnego poprzez
przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych
pokojach przesłuchań oraz tworzenie
odpowiednich warunków do
przesłuchiwania dorosłych osób
dotkniętych przemocą w rodzinie

-liczba przyjaznych pokoi
przesłuchań -0
-liczba osób przesłuchanych w
przyjaznych pokojach przesłuchań
-0
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c) Zapewnienie bezpieczeństwa
krzywdzonym dzieciom w trybie art.
12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z
późn, zm.) np. rodziny zastępcze,
placówki opiekuńczo- wychowawcze

-liczba dzieci, które zostały
odebrane z rodziny w razie
bezpośredniego zagrożenia życia
lub zdrowia w związku z przemocą
w rodzinie - 8
-liczba rodzin zastępczych- 160, -liczba placówek opiekuńczowychowawczych- 9,

d) Poszerzenie oferty pomocy osobom - liczba funkcjonujących
dotkniętym przemocą w rodzinie
podmiotów oferujących
wsparcie—5
-liczba utworzonych w danym roku
punktów lub miejsc ochrony i
wsparcia—0
-zakres i rodzaj świadczonych
usług—pomoc psychologiczna,
pedagog, radca prawny
-liczba osób korzystających z
oferty—195
e) Opracowanie i realizacja
programów terapeutycznych
i pomocy psychologicznej dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie
(np. grupa wsparcia, konsultacje
indywidualne, pomoc indywidualna)
f) Nawiązywanie i wzmacnianie
współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie pomocy
osobom dotkniętym przemocą w
rodzinie
( np. spotkania, przekazane materiały,
zaproszenie do realizacji wspólnych
działań)
4.

Tworzenie i rozszerzanie
ofert oddziaływań wobec
osób stosujących przemoc w
rodzinie, realizowanych
przez instytucje

a) Przesyłanie zaktualizowanych
informatorów ewidencjonujących
instytucje, które realizują oferty dla
osób stosujących przemoc w rodzinie,
prezesowi sądu rejonowego,
prokuraturze rejonowej,
komendantowi powiatowej policji,
wchodzącym w obręb powiatu
gminom do dnia 15 lipca każdego
kolejnego roku

- liczba programów—2
- liczba zadań—2
-liczba uczestników—41

- liczba zleconych lub wspólnie
zrealizowanych inicjatyw- 2
1. Lokalny bieg przeciw przemocy,
2. Święto Rodziny,
-liczba podmiotów
zaangażowanych:2
1) Fundacja Małżeństwo Rodzina,
2) LZS w Świdnicy,
- liczba przekazanych informacji0
w opracowaniu przewodnik
o miejscach wsparcia na terenie
powiatu
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b) Opracowanie i realizacja
programów oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych
i programów terapeutycznych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie
w warunkach wolnościowych i w
jednostkach penitencjarnych

- liczba edycji programów
oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych -2
1.,, oddziaływania korekcyjnoedukacyjne dla sprawców
przemocy”,
2. ,,warsztaty dla rodziców
krzywdzących swoje dzieci”
-liczba programów
terapeutycznych- 0 brak środków
z UW
- liczba h w ramach programów –
90h,
- liczba podmiotów realizujących
programy- 1 OIK,

5.

Wzmacnianie kompetencji
zawodowych oraz
przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu osób
realizujących zadania z
zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

c) Monitorowanie udziału osób
stosujących przemoc w rodzinie w
oddziaływaniach korekcyjnoedukacyjnych i programach
terapeutycznych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie

- liczba osób , które przystąpiły do
programu-

d) Badanie skuteczności programów
oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych kierowanych i
programów terapeutycznych do osób
stosujących przemoc w rodzinie
poprzez monitorowanie ich zachowań
przez okres do 3 lat po ukończeniu
programu korekcyjno-edukacyjnego

-liczba osób stosujących przemoc
w rodzinie, które po ukończeniu
programu powróciły do zachowań
polegających na stosowaniu
przemocy w rodzinie—1

a)wzmacnianie osób pracujących
bezpośrednio z osobami dotkniętymi
przemocą w rodzinie i z osobami
stosującymi przemoc w formie m. in.
superwizji, cachingu, grup wsparcia,
szkolenia itp.

- rodzaj liczba form wsparcia2 formy

1. oddziaływania korekcyjne- 5/1,
2. warsztaty dla rodziców- 9/9,

- liczba osób które po ukończeniu
programu zaprzestały zachowań
polegających na stosowaniu
przemocy w rodzinie—1

1. superwizja—83 h
2. szkolenia—0
-liczba uczestników—5
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