Harmonogram realizacji
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 – 2013.
Cel operacyjny:
1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy domowej oraz promocja postaw społecznych
Lp.

Zadanie

Termin realizacji Odpowiedzialny

Działania

1. Podejmowanie działań mających na celu Przeprowadzanie kampanii informacyjnych we
podnoszenie

świadomości

KaŜdego roku

OIK,

społeczności współpracy z lokalnymi mediami,

lokalnej na temat zjawiska przemocy,

Aktywne włączanie się w działania regionalne i

MCPR, OIK,

ponadregionalne podejmowane w zakresie

2008-2013

WPKiSS, org.

podnoszenia świadomości społecznej na temat

pozarządowe,

przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,

kościoły, i in.

Promowanie w mediach lokalnych zadań

2008-2013

MCPR , OIK

realizowanych w ramach Programu,
2. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieŜy Opracowanie
na temat przyczyn i skutków przemocy

i

realizacja

innowacyjnych

programów szkolnych w zakresie prewencji i

OIK, Wydz.
2008-2013

Edukacji,

2008-2013

placówki op-wych

profilaktyki przemocy,
Realizacja

zajęć

wychowawczych

profilaktycznych

i

org. pozarząd.

1

Promowanie
wolnego

róŜnych

form

sprzyjających

spędzania

zachowaniom

MCPR, OIK,

czasu
nie

2008-2013

WPKiSS, org.

agresywnym i prospołecznym oraz sprzyjającym

pozarządowe,

wzmacnianiu więzi rodzinnych

placówki op-wych,
kościoły i in.

3. Rozwijanie
edukacji

poradnictwa
w

zakresie

rodzinnego

i Promowanie działalności Specjalistycznego Punktu

przeciwdziałania Poradnictwa Rodzinnego działającego w

przemocy domowej,

MCPR,
2008-2013

strukturach MCPR
Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym
przeznaczonych dla rodziców, których celem jest

PPP Nr 1, Wydz.
2008 -2013

Edukacji, MCPR,

przygotowanie rodziców do wychowywania dzieci

org. pozarządowe,

bez przemocy

OAO,

Wskaźniki osiągnięcia celu:


liczba zrealizowanych kampanii informacyjnych i edukacyjnych,



liczba artykułów, programów w mediach,



liczba zrealizowanych programów szkolnych w zakresie prewencji i profilaktyki,



liczba osób dorosłych objętych poradnictwem (liczba porad),



liczba imprez rekreacyjno- sportowych skierowanych do rodzin,
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Cel operacyjny:
2. Podnoszenie efektywności działań i współpracy instytucji oraz organizacji świadczących pomoc osobom doznającym przemocy w
rodzinie.

Lp.

Zadanie

Działania

1. Podnoszenie
instytucji

efektywności

działających

przemocy

na

Termin realizacji Odpowiedzialny

współpracy Współpraca przedstawicieli instytucji w ramach
rzecz

ofiar Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania i
rozwiązywania

problemów

osób

i

MCPR, PPP Nr 1.
2008-2013

rodzin

KMP, OIK,
prokuratura, sąd,

dotkniętych przemocą oraz ochrony dziecka –

MKRPA i in.

małoletniej ofiary lub świadka przestępstwa
MCPR, PPP Nr 1.
Przepływ informacji nt. środowisk, w których

2008-2013

występuje przemoc domowa.

KMP, OIK,
prokuratura, sąd,
MKRPA i in.

2. Podnoszenie kompetencji zawodowych i Udział

w

szkoleniach

związanych

z

umiejętności pracy z osobami doznającymi przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie osób
przemocy domowej

zajmujących się zawodowo problematyką przemocy

MCPR, PPP Nr 1.
2008-2013

KMP, OIK, sąd,
prokuratura,
WPKiSS, MKRPA
i in.
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Udział w szkoleniach w zakresie podnoszenia
jakości

współpracy

pomiędzy

instytucjami

MCPR, PPP Nr 1.
2008-2013

KMP, OIK, sąd,

działającymi na rzecz ofiar przemocy przez

prokuratura,

pracowników tych instytucji

MKRPA, WPKiSS

Organizacja

konferencji

i

poświęconych zjawisku przemocy w rodzinie
skierowanych

do

świadczących

pomoc

przemocy

pracowników
osobom

i in.
OIK,. KMP,

seminariów

instytucji
doznającym

2008-2013

MCPR, PPP Nr 1,
prokuratura, sąd,
WPKiSS, placówki
op-wych. i in.

Wskaźniki osiągnięcia celu:


liczba interwencji podjętych przez Zespół,



liczba zrealizowanych szkoleń interdyscyplinarnych,
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Cel operacyjny:
3. Zapewnienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia ofiarom i świadkom przemocy domowej,

Lp.

Zadanie
1. Tworzenie

Działania
i

rozwijanie

Termin realizacji Odpowiedzialny

programów Tworzenie i rozwijanie grup wsparcia dla ofiar i

pomocowych dla ofiar i świadków przemocy świadków przemocy domowej.
Opracowanie i realizacja programu ochrony ofiar
domowej
przemocy w rodzinie

OIK,
2008-2013
KMP, prokuratura,
2008-2013

OIK,
OIK,

Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych dla ofiar i świadków przemocy domowej

2008-2013

2. Zapewnienie profesjonalnej pomocy oraz Udzielanie skutecznej pomocy i wsparcia osobom
wsparcia ofiarom i świadkom przemocy dotkniętym przemocą.

OIK, KMP,
2008-2013

MCPR, sąd,

2008-2013

prokuratura i in.
OIK,

domowej
Prowadzenie bezpłatnego telefonu zaufania dla osób
z problemem przemocy w rodzinie
Podnoszenie umiejętności w zakresie pracy z
osobami doznającymi przemocy domowej przez
osoby pracujące z ofiarami i świadkami przemocy.

kuratorzy, MCPR,

OIK, KMP,
2008-2013

MCPR, sąd,
prokuratura i in
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Podejmowanie działań przez Zespół Interdyscyplinarny oraz robocze zespoły interdyscyplinarne w

MCPR, PPP Nr 1.
2008-2013

OIK, KMP, sądy,

zakresie udzielania pomocy ofiarom i świadkom

prokuratura,

przemocy domowej

MKRPA,
org.pozarz.i in.

3. Organizowanie pomocy wolontariuszy na Promowanie wolontariatu na rzecz dzieci ofiar i
rzecz dzieci ofiar i świadków przemocy świadków przemocy domowej
Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy na temat
domowej
pracy z ofiarami przemocy oraz skutków doznawa-

OIK, ZCW,
2008-2013
OIK, ZCW,
2008-2013

nia przemocy w dzieciństwie
Monitorowanie pracy wolontariuszy działających na
rzecz dzieci będących ofiarami lub świadkami

OIK, ZCW,
2008-2013

przemocy
Wskaźniki osiągnięcia celu:


liczba osób biorących udział w grupach wsparcia,



liczba osób biorących udział w programie terapeutycznym,



liczba porad udzielonych osobom dotkniętym przemocą domową,



liczba szkoleń odbytych przez profesjonalistów,



liczba działań podjętych przez Zespół,



liczba dzieci objętych pomocą wolontariuszy
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Cel operacyjny:
4. Podejmowanie działań ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie

Lp.

Zadanie
1. Realizacja

Działania
programu

korekcyjno- Współpraca z sądem w zakresie przekazywania

edukacyjnego wobec osób skierowanych informacji
przez sąd

Termin realizacji Odpowiedzialny

o

uczestniczenia

osobach
w

objętych

programie

obowiązkiem
korekcyjno

sąd, OIK,
2008 - 2013

-

edukacyjnym
Realizacja programu wobec osób zobowiązanych

2008 - 2013

OIK,

korekcyjno- Gromadzenie informacji o osobach wobec, których

2008 - 2013

KMP, MCPR,

edukacyjnego wobec osób, wobec których rozpoczęto procedurę Niebieskiej Karty
Współpraca w zakresie zawierania kontraktów
rozpoczęto procedurę Niebieskiej Karty,
socjalnych z osobami wobec, których rozpoczęto

2008 - 2013

MCPR, KMP,

2008 - 2013

OIK, KMP,

przez sąd do uczestniczenia w nim
2. Realizacja

programu

procedurę Niebieskiej Karty
Realizacja programu wobec sprawców przemocy
domowej z którymi zawarty został kontrakt socjalny

MCPR,

Wskaźniki osiągnięcia celu:


liczba osób skierowanych przez sąd do udziału w programie,



liczba osób, z którymi zawarto kontrakt socjalny na uczestniczenie w programie.
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Cel operacyjny:
5. Utworzenie systemu informacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie oraz moŜliwości uzyskania pomocy

Lp.

Zadanie
1. Gromadzenie

Działania
danych

dotyczących Przekazywanie

środowisk, w których została załoŜona środowiskach,
„Niebieska Karta”

Termin realizacji Odpowiedzialny
przez
w

policję

których

informacji

została

o

załoŜona

KMP, MCPR,
2008 - 2013

Niebieska Karta
Zbieranie informacji o załoŜonych Niebieskich
Kartach dla pomocy społecznej

MCPR,
2008 - 2013

Tworzenie i uaktualnianie bazy danych na temat
środowisk, w których występuje przemoc
Udostępnianie

posiadanych

informacji

MCPR,
2008 – 2013

innym

podmiotom działającym na rzecz ofiar i świadków

MCPR, PPP Nr 1.
2008 – 2013

przemocy domowej

KMP, OIK,
prokuratura, sąd,
MKRPA, szkoły,

2. Udostępnianie informacji nt. moŜliwości Zbieranie informacji o instytucjach, placówkach i
uzyskania pomocy w sytuacji doświadczania innych podmiotach działających na rzecz ofiar
przemocy domowej

MCPR,
2008 – 2013

przemocy domowej
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Cykliczna reedycja informatora o instytucjach,
placówkach i innych podmiotach działających na

MCPR,
2008 – 2013

rzecz ofiar przemocy domowej
Rozpowszechnianie informatora w środowisku

2008 – 2013

lokalnym
3. Tworzenie lokalnych diagnoz problemu Analiza
przemocy – mapki

MCPR, OIK,
WPKiSS,

gromadzonych

informacji

na

temat

występowania zjawiska przemocy

OIK,
2008 – 2013

Tworzenie mapek przemocy w celu udostępniania
ich instytucjom, placówkom i innym podmiotom

OIK,
2008 – 2013

działającym na rzecz ofiar przemocy domowej

Wskaźniki osiągnięcia celu:


baza danych,



wydanie informatora,



utworzenie mapki przemocy.
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Cel operacyjny:
6. Analiza dostępności róŜnych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz diagnoza potrzeb w tym względzie

Lp.

Zadanie

Działania

1. Ocena dostępności specjalistycznej pomocy Zebranie informacji o placówkach udzielających
dla osób doznających przemocy domowej na bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej
Zebranie informacji na temat czasu pracy
terenie Zamościa z uwzględnieniem czasu
specjalistów oraz informacji na temat czasu
oczekiwania na niezbędną pomoc,
oczekiwania na udzielenie specjalistycznej pomocy
Sporządzenie oceny dostępności profesjonalnej

Termin realizacji
2008 - 2009

Odpowiedzialny
OIK,
OIK,

2008 - 2009
2008 - 2009

OIK,

pomocy na podstawie zebranych informacji
2. Diagnoza

poziomu

oczekiwań

przemocy

domowej

w

związku

ofiar Przeprowadzenie ankiet diagnozujących potrzeby i

OIK

z oczekiwania osób doznających przemocy odnośnie

2008 - 2009

róŜnych form wsparcia
Sporządzenie diagnozy potrzeb na podstawie

2008 - 2009

dostępnością róŜnych form wsparcia,

OIK

przeprowadzonych ankiet

Wskaźniki osiągnięcia celu:


sporządzona ocena dostępności do specjalistycznych usług,



sporządzona diagnoza poziomu oczekiwań.
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KMP – Komenda Miejska Policji w Zamościu,
MCPR – Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
MKRPA – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
OAO – Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
OIK – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu,
PPP Nr 1 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu,
WPKiSS – Wydział Promocji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość,
Wydz. Edukacji – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Zamość,
ZCW – Zamojskie Centrum Wolontariatu,
kościoły – kościoły i związki wyznaniowe,
org. pozarządowe – organizacje pozarządowe,
placówki op.– wych. – placówki opiekuńczo – wychowawcze na terenie Miasta Zamość, w tym Dom Dziecka, Pogotowie OpiekuńczoWychowawcze,
prokuratura – Prokuratura Rejonowa w Zamościu
sąd – Sąd Rejonowy w Zamościu,
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