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 2017
ROK.

NAZWA CELU

DZIAŁANIA

1. Propagowanie
Organizowanie grup wsparcia i lub
prawidłowych metod
edukacyjnych dla rodziców.
wychowawczych
i postaw rodzicielskich.
……………………………….
Udzielanie indywidualnego
poradnictwa psychologicznego
i/ lub pedagogicznego w zakresie
problemów wychowawczych.

2.Zwiększanie
Włączanie się do kampanii
świadomości społecznej społecznych.
na temat zagrożeń
płynących z przemocy
w rodzinie oraz
……………………………….

WSKAŹNIKI

REALIZATORZY

Liczba szkoleń - 1
PCPR,
Liczba spotkań - 36,
PORADNIA PSYCHOLOGICZNOLiczba uczestników - 699
PEDAGOGICZNA,
Liczba szkół, która organizowała
PLACÓWKI OŚWIATOWE,
spotkania – 3
PLACÓWKI
OPIEKUŃCZO…………………………..
WYCHOWAWCZE,
Liczba osób korzystających z
poradnictwa pedagogicznego w
zakresie metod wychowawczych –
311
Liczba osób korzystających z
poradnictwa psychologicznego w
zakresie metod wychowawczych –
226
Liczba szkół, która organizowała
wsparcie pedagogiczne – 3
Liczba szkół, która organizowała
wsparcie psychologiczne - 0
Liczba kampanii -7
PCPR,
Liczba szkół, która podejmowała się PORADNIA PSYCHOLOGICZNOww. przedsięwzięć - 0
PEDAGOGICZNA,
PLACÓWKI OŚWIATOWE,
ORGANIZACJE POZARŻĄDOWE,
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znaczenia prawidłowych
postaw wychowawczych
jako element profilaktyki
w przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.

Aktualizacja
przewodnika ………………………….
o miejscach wsparcia na terenie Liczba przewodników, - 0 ( w trakcie
powiatu.
opracowywania)
……………………………….
Liczba rozpowszechnianych
Prowadzenie spotkań edukacyjnych materiałów edukacyjnych 0
dla dzieci
i rodziców.
…………………………….
liczba spotkań -63
liczba uczestników -694
3. Udzielanie wsparcia i Udzielania poradnictwa i wsparcia Liczba osób korzystających ze
pomocy rodzinie, w tym specjalistycznego w ramach Ośrodka wsparcia OIK - 467
będącej w sytuacji
Interwencji Kryzysowej ( OIK).
Rodzaj udzielanego wsparcia w PIK:
przemocy.
psychologiczno-terapeutyczne – 596
konsultacji
pedagogiczne – 308 konsultacji
prawne – 272 konsultacje
interwencyjno-terapeutyczne – 221
konsultacje
……………………………….
……………………………
Prowadzenie współpracy
Liczba ocen sytuacji dziecka w
z podmiotami wspierającymi
pieczy zastępczej 550
dziecko i rodzinę .
Liczba przesłanych informacji do
sądu z prośbą o wgląd w sytuację
rodziny -23

PLACÓWKI OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZE

PCPR,
PORADNIA PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA,
PLACÓWKI OŚWIATOWE,
OŚRODKI POMOCY
SPOŁECZNEJ,
ORGANIZACJE POZARŻĄDOWE,
PLACÓWKI OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZE

Rodzaj udzielonego wsparcia w
sytuacji przemocy w rodzinie –
rozmowa z uczniem, z rodzicem,
pomoc psychologiczno –
pedagogiczna uczniom i rodzicom,
współpraca z podmiotami
wspierającymi, monitorowanie
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sytuacji rodziny, pomoc prawna i
materialna, udział w spotkaniach
zespołu interdyscyplinarnego
Liczba osób/ rodzin objętych
wsparciem z powodu przemocy 61/58
Rodzaj udzielonego wsparcia przez
szkołę w sytuacji trudności w
rodzinie – rozmowy z uczniem i
rodzicem, organizacja kontaktu ze
specjalistą i poradnictwo
pedagogiczno-psychologiczne, 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 –
205/198
Liczba osób , które skorzystały ze
schronienia – 8
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Udzielnie schronienia ofiarom
przemocy.

……………………………….
Organizowanie spotkań
edukacyjnych dla kadr zajmujących
się tematyką przemocy w rodzinie.

Liczba dzieci umieszczonych w
pieczy-3

…………………………….
Liczba spotkań, O
Liczba uczestników spotkań 0
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