projekt
UCHWAŁA NR ……………/2013
RADY MIEJSKIEJ
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
Z DNIA ………………………………2013 ROKU
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493; z 2009r.
Nr 206, poz. 1589; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842; z 2011r. Nr 149, poz.
887) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:
§1. Przyjmuje się Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016 stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego.
§3. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent przedłoży Radzie Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego do końca I kwartału każdego roku.
§4. Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i wchodzi
w życie z dniem podjęcia.

Przygotował pod względem merytorycznym:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ………./2013
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia ………………………….

MIEJSKI PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE I OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE

NA LATA 2014-2016

I.

WPROWADZENIE

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych
gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia;
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Dokumentem regulującym działania dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie jest
ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Określa ona rodzaje pomocy udzielanej osobie
dotkniętej przemocą w rodzinie, określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie należące do organów administracji rządowej i poszczególnych szczebli
administracji samorządowej.
Akty prawne, w oparciu o które realizowany będzie program:


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)



Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)



Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 594 z późn. zm.)



Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009r.,
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Według polskiego prawa przemoc wobec najbliższych jest przestępstwem
ściganym z urzędu. Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze
swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu są
zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuraturę lub policję. Zaniechanie tego
obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karną, cywilną i dyscyplinarną. Także
osoby, które wypełniają zadania służbowe mają obowiązek powiadomienia policji lub
prokuratora w przypadku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy
wobec członków rodziny.
Główne założenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2014-2016:


zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa oraz profesjonalnej
pomocy;



powstrzymanie sprawcy od stosowania przemocy oraz wyrobienie w nim
umiejętności funkcjonowania w relacjach opartych na partnerstwie;



prawo do życia w środowisku wolnym od przemocy, z zachowaniem praw i dóbr
osobistych;



osoby doświadczające przemocy nie mogą być za nie obwiniane;



za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca.
Program realizowany w latach 2014-2016 będzie kontynuacją podjętych w latach

poprzednich działań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.

II.

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
Zgodnie z art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „przemoc

w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste osób (…), w szczególności narażające te osoby
na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność
cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych
przemocą.”
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

W roku 2012 Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim
sporządziła 85 notatek urzędowych o przemocy w rodzinie tj. „Niebieskich Kart”.
Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart” według miejsca zamieszkania ofiary:
•

miasto – 77,

•

wieś – 8.

Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem: 139, w tym:
•

kobiety do 65 roku życia – 81

•

kobiety od 66 roku życia – 3,

•

mężczyźni do 65 roku życia – 21,

•

mężczyźni od 65 roku życia - 3

•

małoletni – 31.

Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie ogółem
– 85, w tym:
•

kobiety – 9,

•

mężczyźni – 76,

Liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie ogółem – 41, w tym:
•

kobiety – 2,

•

mężczyźni – 39.

Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
będących pod wpływem alkoholu – 70, w tym:
•

kobiety – 7

•

mężczyźni – 63.

Liczba dzieci umieszczonych u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej,
w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 3.
Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy:
• fizyczna – 84,
• psychiczna – 84,
• seksualna – 1,
• inne rodzaje zachowań - 4
Prokuratura Rejonowa
W Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim w 2012 roku
zarejestrowano 137 spraw o przestępstwa popełnione na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego z artykułów związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Jednym z Zespołów działających w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W jego skład wchodzi czterech
pracowników socjalnych. Pozostają oni w stałym kontakcie radcą prawnym działającym
w Klubie Integracji Społecznej. Ponadto pracownicy socjalni w swojej codziennej pracy
stale współpracują z Komendą Powiatową Policji, szkołami, Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie (w tym z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej), poradniami rodzinnymi i
specjalistycznymi oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sekcja ta ma pod stałym nadzorem ok. 70 środowisk objętych stałym wsparciem
materialnym oraz wsparciem w zakresie pracy socjalnej. Są to rodziny dysfunkcyjne pod
wieloma aspektami, często wykluczone społecznie, nieporadne życiowo, niewydolne
wychowawczo

,

wykazujące

się

niezaradnością

w prowadzeniu

gospodarstwa

domowego. Rodziny te bardzo często dotknięte są problemem przemocy domowej,
gdzie zjawiskiem współistniejącym jest również uzależnienie od alkoholu. Środowiska
objęte wsparciem tego Zespołu są systematycznie monitorowane przez pracowników
socjalnych.
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy jest również grupą o charakterze
interwencyjnym. Do sekcji tej spływa większość zgłoszeń, dotyczących niepokojących
sygnałów

w

rodzinach.

Miesięcznie

do

Zespołu

wpływa

ok.

15

zgłoszeń

interwencyjnych, które wymagają szeregu działań (podjęcia współpracy z różnymi
instytucjami czy sporządzenia odpowiedniej dokumentacji). W 2012r ze środowisk,
w których występowało zagrożenie życia lub zdrowia odebrano 16 dzieci z 8 rodzin,
w 2013 r. 6 dzieci z 4 rodzin. Zostały one umieszczone w placówkach opiekuńczych
oraz rodzinnym środowisku zastępczym.
Zespół ds. Przemocy realizuje procedurę Niebieskich Kart, uczestniczy
w zebraniach grup roboczych, zajmuje się konkretnymi przypadkami przemocy,
organizuje wizyty kontrolne w środowiskach, prowadzi działania z ofiarą oraz sprawcą
przemocy. Z każdego spotkania sporządzany jest protokół, a także opracowywane
są indywidualne plany pomocy w rodzinie z zaznaczeniem ról poszczególnych członków
grupy roboczej

L.p

Podjęte działania

2012

2013

1

Liczba środowisk objętych comiesięcznym 70
stałym wsparciem materilanym i w zakresie
pracy socjalnej

70

2

Liczba działań interwencyjnych

65

99

3

Liczba odebranych ze środowisk dzieci

16

6

4

Liczba rodzin , którym odebrano dzieci

8

4

5

Liczba rodzin w których dzięki intensywnej 9
pracy udało się uniknąć odebrania dzieci

12

6

Liczba prowadzonych Niebieskich Kart

124

149

7

Liczba pism wystosowanych do instytucji

60

89

10

Wnioski do Sądu Rodzinnego w sprawie 35
zastosowania nadzoru kuratorskiego

25

11

Liczba zawartych kontraktów socjalnych

15

12

Liczba rodzin wyrażających chęć pobytu w 1
Osrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w
rodzinie

6

13

Liczba prowadzonych mediacji rodzinnych z 15
udziałem terapeuty zatrudnionego w MOPS

14

14

Liczba wyroków dot. eksmisji sprawcy w 1
związku z Ustawą o Przeciwdziałaniu
Przemocy

4

15

Liczba rodzin umieszczonych w mieszkaniach 2
chronionych

1

16

Liczba rodzin zabezpieczonych w Hostelu przy 5
ul. Żurawiej

1

17

Liczba
Niebieskich
Kart
w
których 144
koordynatorami byli pracownicy socjalni

121

20

Źródło: MOPS Tomaszów Mazowiecki

Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze
Zgodnie z regulaminem Zespołu Interdyscyplinarnego do zadań i kompetencji
Przewodniczącego należy w szczególności nadzór nad bieżącą pracą i realizacją zadań
Zespołu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r., w sprawie
Procedury

Niebieskiej

Karty

oraz

wzorów

formularzy

Niebieska

Karta

do Przewodniczącego przekazywane są wszystkie sporządzone Niebieskie Karty,
Do wyłącznej kompetencji przewodniczącego należy powołanie grupy roboczej dla danej
Niebieskiej Karty.
Podmiotami upoważnionymi do sporządzania Niebieskich Kart są jednostki
organizacyjne pomocy społecznej, policja, gminne komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych, placówki oświaty oraz służba zdrowia.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia (czyli od dnia 18 października 2011r.)
do końca 2012r. na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zostało założonych 149
Niebieskich Kart, w tym 7 przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, 3 przez pedagogów szkolnych, 1 przez pracowników służby zdrowia,
5 przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 133 przez

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. W 2012r. natomiast zakończone zostały
82 procedury.
W okresie od 1 stycznia 2013r. do 30 września 2013r. na terenie miasta
Tomaszowa Mazowieckiego zostały sporządzone 124 Niebieskie Karty, w tym 113 przez
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, 7 przez pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, 1 przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, 1 przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i 2 przez
przedstawicieli oświaty. Zakończonych zostało 105 Niebieskich Kart.
Decyzję o zakończeniu działań w zakresie procedury Niebieskiej Karty podejmuje
grupa robocza, która sporządza protokół z posiedzenia i przekazuje go do akceptacji
Przewodniczącemu

Zespołu

Interdyscyplinarnego.

Podmioty

uczestniczące

w spotkaniach otrzymują informację pisemną o zakończeniu procedury. Podmiot
wszczynający procedurę Niebieskiej Karty informuje osobę, co do której istnieje
podejrzenie, iż jest dotknięta przemocą w rodzinie o zakończeniu działań.
W trakcie spotkań grup roboczych z osobami, wobec których istnieje podejrzenie,
że są dotknięte przemocą w rodzinie, sporządzane są indywidualne plany pomocy (druk
formularza Niebieska Karta C). W ramach pracy socjalnej świadczona jest pomoc
w formie rozmów wspierających, motywujących do podjęcia działań, profilaktyczno ostrzegawczych

ukazujących

aspekty

psychologiczne

i

konsekwencje

prawne

określonych zachowań bądź ich zaniechania.
Z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
członkowie grup roboczych podejmowali rozmowy dyscyplinujące motywujące do
poprawy

zachowania,

rozmowy

profilaktyczno-

ostrzegawcze

mające

na

celu

zapobieganie kolejnym niekorzystnym zachowaniom i podjęcia ze strony sprawcy
przemocy działań naprawczych.
III.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
W celu realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony

Ofiar Przemocy w Rodzinie działania opierają się, w obrębie gminy, na współpracy:
1.

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie;

2.

Grup roboczych;

3.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;

Wyżej wymienione podmioty ściśle współpracują ze strukturami powiatowymi
powołanymi do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
1. Zespół Interdyscyplinarny
Zarządzeniem z dnia 23 sierpnia 2011r. Prezydent Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych instytucji: Policji, Sądu,
Prokuratury, Oświaty, Organizacji Pozarządowych, Urzędu Miasta , Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Służby Zdrowia,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Obecnie (zgodnie z Zarządzeniem nr 201/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 3 września 2013r.) Zespół liczy 17 osób. Praca w Zespole jest
nieodpłatna i realizowana w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. Obecnie
rolę Przewodniczącego Zespołu pełni Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, jego zastępcą jest kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS
natomiast sekretarzem Zespołu jest Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do
wykonywania orzeczeń w sprawach karnych.
Szczegółowe

warunki

Interdyscyplinarnego

działania

tryb

powoływania

Zespołu

Zespołu

Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie

Mazowieckim będący

załącznikiem

Miejskiej

do

określa

oraz

Uchwały

Nr

Regulamin
XXXVI/321/2013

Rady

Tomaszowa

Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 roku.

2. Grupy robocze
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy
w rodzinie Przewodniczący Zespołu powołuje grupy robocze. Spośród swojego grona
członkowie grupy roboczej wybierają koordynatora. Prace w ramach grup roboczych
prowadzone są w zależności od potrzeb lub wynikających z problemów występujących
w indywidualnych przypadkach.
Szczegółowe warunki działania oraz tryb powoływania grup roboczych określa
Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Tomaszowie Mazowieckim będący załącznikiem do Uchwały Nr XXXVI/321/2013
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 roku.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę administracyjną oraz
organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Ponadto do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:


Udział pracowników w interwencjach kryzysowych;



Współpraca ze służbami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów
przemocy w rodzinie;



Wsparcie merytoryczne dla członków grup roboczych oraz innych służb
zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie;



Gromadzenie danych na temat placówek pomocy dla ofiar przemocy;



Zbieranie danych na temat skali i dynamiki zjawiska przemocy w rodzinie na
terenie miasta;



Inicjowanie

i

koordynowanie

kampanii

informacyjnych

dotyczących

przeciwdziałania przemocy;


Przeprowadzanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie na terenie miasta;



Zbieranie

i

opracowanie

informacji

na

temat

realizacji

programu

oraz

analizowanie i przedstawianie propozycji ewaluacji programu;


Opracowanie

projektu

Miejskiego

Programu

Przeciwdziałania

Przemocy

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz przedstawienie Radzie
Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego informacji na temat realizacji Programu.

IV.

CELE PROGRAMU
Podstawowe cele Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016 to:


Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;



Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności
pomocy



Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie;



Rozpowszechnianie informacji na temat placówek wsparcia udzielających
pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Cele te będą realizowane poprzez:
1.

Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie.

Zadanie:
1.1 Systematyczne zbieranie i analizowanie informacji na temat przebiegu wdrażania
programu
Wskaźnik:


Opracowanie sprawozdania z przebiegu programu
2.

Edukacja społeczna w zakresie problematyki przemocy

Zadania:
2.1 Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa oraz uwrażliwienie na problem
przemocy poprzez opracowanie, upowszechnianie materiałów informacyjno –
edukacyjnych na temat przemocy w rodzinie i jej negatywnych skutków.
Wskaźniki:


Ilość rozdysponowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych.

2.2 Wspieranie edukacji i poradnictwa rodzinnego

Wskaźnik:


Ilość udzielonych porad w placówkach wsparcia

2.3 Współpraca z mediami w zakresie edukacji i podniesienia poziomu wrażliwości
społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.
Wskaźnik:


Ilość rozdysponowanych materiałów informacyjno – edukacyjnych



Liczba przeprowadzonych / wdrożonych kampanii edukacyjno – informacyjnych.

3.

Rozwijanie

współpracy

i

podnoszenie

kompetencji

służb

zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.
Zadania:
3.1 Szkolenia osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy na
terenie miasta, w tym udział w konferencjach tematycznych i spotkaniach mających
na celu wymianę doświadczeń między pracownikami różnych instytucji wchodzących
w skład systemu przeciwdziałania przemocy.
Wskaźnik:


Liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy.

3.2 Opracowanie

i

upowszechnianie

materiałów

szkoleniowych

o

charakterze

informacyjno – edukacyjnym w zakresie problematyki przemocy.
Wskaźnik:


Rodzaj i ilość materiałów informacyjno – edukacyjnych stanowiących podstawy
merytoryczne odbytych szkoleń.

4.

Działania

interwencyjne,

opiekuńcze,

terapeutyczne

oraz

wspierające (socjalne, prawne, edukacyjne i inne) skierowane do
osób doświadczających przemocy.

4.1 Współpraca

członków

Zespołu

Interdyscyplinarnego,

koordynacja

działań

podejmowanych w ramach istniejącego systemu, wymiana informacji.
Wskaźnik:


Ilość przeprowadzonych spotkań (nie rzadziej niż raz na kwartał)

4.2 Działania interwencyjne podejmowane przez Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy
w rodzinie i grupy robocze powoływane przez Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego.
Wskaźniki:


Liczba wizyt w środowiskach w związku z założonymi Niebieskimi Kartami,



Liczba sporządzonych Niebieskich Kart C,



Liczba interwencji w środowiskach zagrożonych zjawiskiem przemocy, w których
nie została wdrożona procedura Niebieskiej Karty,

4.3 Współpraca z osobami i instytucjami prowadzącymi hotele, domy samotnej matki,
ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejską
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wskaźnik:


Liczba osób, którym udzielono pomocy

4.4 Kierowanie osób do radcy prawnego celem udzielenie wsparcia oraz pomocy.
Wskaźnik:


Liczba osób, którym udzielono pomocy

4.5 Praca socjalna z osobami doświadczającymi przemocy.
Wskaźnik:


Liczba osób, którym udzielono pomocy

4.6 Pomoc osobom doświadczającym przemocy w ramach grupy wsparcia
Wskaźnik:


Liczba osób uczestniczących w spotkaniach w ramach grupy wsparcia.

4.7 Udzielenie pomocy osobom doznającym przemocy w ramach indywidualnych
konsultacji psychologicznych
Wskaźnik:


Liczba osób, którym udzielono pomocy.

5.

Działania korekcyjno – edukacyjne skierowane do sprawców
przemocy w rodzinie.

5.1 Zwiększenie efektywności działań o charakterze korekcyjnym i edukacyjnym wobec
osób przejawiających zachowania diagnozowane jako pomoc tym, u których
stwierdzono współwystępowanie obok agresji uzależnienia od alkoholu.
Wskaźnik:


Liczba osób, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do zmiany.

5.2 Przeprowadzanie

z

osobami

stosującymi

przemoc

w

rodzinie

rozmów

dyscyplinujących do zmiany postępowania i przestrzegania norm zgodnych
z zasadami współżycia społecznego.
Wskaźniki:


Liczba osób, z którymi przeprowadzono rozmowy oraz liczba sporządzonych
druków Niebieskich Kart D;



Liczba osób, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do zmiany.

5.3 Organizowanie szkoleń dla osób trudniących się pracą w zakresie przeciwdziałania
i korekcji zachowań patologicznych.

Wskaźnik:


Liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania i korekcji zachowań
patologicznych.

V.

FINANSOWANIE PROGRAMU.
Zadania realizowane w ramach Programu będą finansowane ze środków

budżetowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, w tym z wpływów z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze środków budżetu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Koordynatorem

Programu

jest

Miejski

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w Tomaszowie Mazowieckim.
Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2014-2016 oraz efektów jego realizacji zostanie przedłożony Radzie Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego do końca I kwartału każdego roku.
Na realizację Programu przewiduje się środki finansowe w wysokości 10.000 zł
rocznie.

UZASADNIENIE

Zgodnie art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) „do zadań własnych gminy
należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku
wsparcia;
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.”
Przedmiotowy projekt uchwały wychodzi naprzeciw wymaganiom cytowanej
ustawy, systematyzując działania instytucji w obrębie Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki zarówno na rzecz osób dotkniętych przemocą, jak i tych pracujących ze
sprawcą przemocy.
Zagadnienia przestawione w przedmiotowym projekcie uchwały są kontynuacją
działań prowadzonych ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013 uchwalonego
Uchwałą

LXIV/542/2010

27 października 2010r.

Rady

Miejskiej

Tomaszowa

Mazowieckiego

z

dnia

