ROZDZIAŁ XVII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU
PROFILAKTYCZNEGO W ZAKRESIE UDZIELANIA SPECJALISTYCZNEJ POMOCY ORAZ
PROMOWANIA I WDRAŻANIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W
STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ ZA 2019 ROK.
Wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu są sumą pozyskanych informacji ze szkół powiatowych,
|Zespołu Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo –
wychowawczych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy.
NAZWA CELU
DZIAŁANIA
WSKAŹNIKI
1. Propagowanie prawidłowych Organizowanie grup wsparcia i lub Liczba szkoleń - 14
metod wychowawczych
edukacyjnych dla rodziców.
Liczba spotkań - 94
i postaw rodzicielskich.
Liczba uczestników - 401
Liczba szkół, która organizowała spotkania – 10
Liczba osób korzystających z poradnictwa pedagogicznego
w zakresie metod wychowawczych – 964
……………………………….
………………………………………………………………..
Udzielanie indywidualnego
Liczba osób korzystających z poradnictwa psychologicznego
poradnictwa psychologicznego
w zakresie metod wychowawczych – 317
i/ lub pedagogicznego w zakresie
Liczba szkół, która organizowała wsparcie pedagogiczne – 9
problemów wychowawczych.
Liczba szkół, która organizowała wsparcie psychologiczne - 9
2.Zwiększanie świadomości
Włączanie się do kampanii
Liczba kampanii - 24
społecznej na temat zagrożeń
społecznych.
Liczba szkół, która podejmowała się ww. przedsięwzięć - 10
płynących z przemocy
w rodzinie oraz znaczenia
……………………………….
……………………………………………………………………
prawidłowych postaw
Prowadzenie spotkań edukacyjnych liczba spotkań - 80
wychowawczych jako element dla dzieci i rodziców.
liczba uczestników - 4022
profilaktyki w przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.

3. Udzielanie wsparcia i pomocy
rodzinie, w tym będącej w
sytuacji przemocy.

Rodzaj udzielonego wsparcia w sytuacji przemocy w rodzinie –
rozmowa z uczniem, z rodzicem, pomoc psychologiczno –
pedagogiczna uczniom i rodzicom, współpraca z podmiotami
wspierającymi, monitorowanie sytuacji rodziny, pomoc prawna i
materialna, udział w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego
……………………………….
Prowadzenie współpracy
z podmiotami wspierającymi
dziecko i rodzinę .

Liczba osób/ rodzin objętych wsparciem z powodu przemocy –
862
Rodzaj udzielonego wsparcia przez szkołę w sytuacji trudności
w rodzinie – rozmowy z uczniem i rodzicem, organizacja
kontaktu ze specjalistą i poradnictwo pedagogicznopsychologiczne, nauka nowych postaw i metod
wychowawczych, skierowanie do „ szkoły dla rodziców”,
porady, informacje o efektach, osobach i instytucjach
udzielających pomocy, posiedzenie zespołu wychowawczego,
wizyty domowe, udzielanie informacji kuratorom sądowym,
wychowawcom domu dziecka nt. frekwencji z poszczególnych
przedmiotów.
Liczba dzieci/rodzin objętych wsparciem w sytuacji trudności
wychowawczych w rodzinie - 602
Liczba osób , które skorzystały ze schronienia - 9
Liczba dzieci umieszczonych w pieczy- 155

