UCHWAŁA NR XLI/394/2018
RADY GMINY MALECHOWO
z dnia 12 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIV/191/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia
„gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2017-2021”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994,1000,1349,1432) w związku z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.
Uz
2018 r.
poz. 1508,1693)
oraz
z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy
z 29
lipca
2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/191/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „gminnego
programu
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie
oraz
ochrony
ofiar
przemocy
w rodzinie na lata 2017-2021” w załączniku do uchwały, po rozdziale V, dodaje się rozdział
Va w brzmieniu:
„Va HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU”.
NR
DZIAŁANI
A
1)

2)

NAZWA
DZIAŁANIA

SPOSOBY
REALIZACJI

TERMIN
MIERNIK
REALIZACJ
I
Cel szczegółowy i zadania nr I. Profilaktyka i edukacja społeczna
Realizowanie
Pogadanki na
Gminny
Zadanie
Listy obecności.
projektów
godzinach
Ośrodek
stałe
edukacyjno –
wychowawczych
Pomocy
realizowane
informacyjnych
w placówkach
Społecznej
corocznie.
dla dorosłych,
oświatowych,
w Malechowie,
młodzieży i dzieci realizacja warsztatów placówki
z zakresu
i zajęć
oświatowe,
występowania,
w placówkach
placówki
wsparcia dziennego,
wsparcia
zapobiegania,
organizowanie
dziennego.
ochrony
spotkań z policją.
i radzenia sobie
z tym zjawiskiem
przemocy
w rodzinie.

WSKAŹNIK

Udział
w kampaniach
informacyjnych
i edukacyjnych
kładące nacisk na
zwiększenie
wiedzy
dotyczącej
zjawiska
przemocy
w rodzinie,
radzenia sobie
z tym zjawiskiem,
łamania
stereotypów
i podnoszenia
świadomości
społecznej

Liczba
kampanii.

Rozpoznanie oferty
prowadzonych
kampanii
w przypadku udziału
rozpowszechnianie
jej na terenie gminy.
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REALIZATO
RZY

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Malechowie,
placówki
oświatowe
i wsparcia
dziennego,
biblioteki.

Zadanie
stałe
realizowane
corocznie.

Zgłoszenia do
udziału w kampanii.

Liczba zajęć,
warsztatów,
pogadanek,
programów.
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w lokalnym
środowisku.
3)

4)

5)

6)

Organizowanie
profesjonalnych
szkoleń
związanych
z tematyką
przemocy
w rodzinie dla
kadry placówek
pomocowych oraz
dla konkretnych
grup odbiorców,
np. dla uczniów
i rodziców szkół
(organizacja
szkoleń w ramach
działań
konkretnych
placówek
i instytucji).
Działania
edukacyjne
w ramach
procedury
„Niebieskiej
Karty”.
Prowadzenie
poradnictwa
i działań
edukacyjnych
służących
wzmacnianiu
wychowawczych
i opiekuńczych
kompetencji
rodzicielskich,
pozbawionych
oddziaływań
przemocowych,
w rodzinach
zagrożonych
przemocą oraz
w rodzinach już
nią dotkniętych.
Prowadzenie
poradnictwa
i działań
edukacyjnych
( w tym
konsultacji
i kierowania do
właściwych
instytucji)
w sytuacjach
ujawnienia
przemocy
w rodzinie –
przedstawiciele
służby zdrowia
(m. in. lekarze
rodzinni,
pielęgniarki
środowiskowe),

Organizowanie
szkoleń

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Malechowie,
placówki
oświatowe.

Zadanie
stałe
realizowane
corocznie.

Listy obecności.

Liczba
szkoleń.

Organizowanie
spotkań grupy
roboczej Zespołu
Interdyscyplinarnego
której skład jest
dostosowywany do
indywidualnego
przypadku.
Pedagogizacja
rodziców,
dokształcanie
nauczycieli, praca
socjalna i działania
asystenta rodziny.

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Malechowie.

Zadanie
stałe
realizowane
corocznie.

Listy obecności.

Liczba
posiedzeń
grupy roboczej
Zespołu
Interdyscyplinarnego.

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Malechowie,
placówki
oświatowe.

Zadanie
stałe
realizowane
corocznie.

Ilość certyfikatów,
ilość pracy socjalnej
i ilość rodzin
objętych pracą
asystenta rodziny.

Liczba
szkoleń/
kursów, liczba
pracy
socjalnej, ilość
rodzin
objętych pracą
asystenta
rodziny.

Porady indywidualne
oraz na
posiedzeniach grup
roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego.
Rozpowszechnianie
materiałów
edukacyjnych
(broszur, ulotek,
plakatów itp.)
dotyczących zjawiska
przemocy w rodzinie
wśród lokalnej
społeczności.
Dostarczenie
informacji
o instytucjach
udzielających
pomocy i wsparcia

Zespół
Interdyscyplina
rny
w Malechowie,
Sąd Rejonowy
w Koszalinie kuratorzy
sądowi,
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Malechowie,
Komenda
Miejska Policji
w Sławnie,
Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów

Zadanie
stałe
realizowane
corocznie.

Listy obecności.
Sprawozdanie
z działalności
Zespołu
Interdyscyplinarnego

Liczba
posiedzeń
grupy
roboczej,
liczba osób
z którymi
spotkała się
grupa robocza.
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7)

1)

policjanci (w
ofiarom
Alkoholowych
trakcie
przemocy w rodzinie. w Malechowie,
interwencji oraz
placówki
w ramach
ochrony
procedury
zdrowia,
„Niebieskie
placówki
Karty”),
oświatowonauczyciele,
wychowawcze,
pedagodzy,
oraz organizapsycholodzy
cje
placówek
pozarządowe.
oświatowych,
pracownicy
socjalni GOPS,
przedstawiciele
organizacji
pozarządowych,
kuratorzy sądowi,
przedstawiciele
GKRPA
i Zespołu
Interdyscyplinarn
ego.
Udzielanie
Organizacja
Gminny
Zadanie
Sprawozdania .
wszechstronnej
i prowadzenie
Ośrodek
stałe
pomocy
poradnictwa
Pomocy
realizowane
i wsparcia
prawnego,
Społecznej
corocznie.
osobom
psychologa
w Malechowie.
i rodzinom
i terapeuty
zagrożonym
rodzinnego.
Realizacja pracy
występowaniem
zjawiska
socjalnej przez
przemocy
pracowników
w rodzinie oraz
socjalnych
niezaradnym
i asystenta rodziny.
życiowo. Pomoc
ukierunkowana na
likwidację
potencjalnych
przyczyn
występowania
przemocy
w rodzinie –
aktywizacja na
rynku pracy,
zapobieganie
bierności
społecznej, w tym
zawodowej,
poradnictwo
socjalne, prawne,
psychologiczne,
pedagogiczne.
Cel szczegółowy i zadania nr II. Koordynacja działań pomocowych realizatorów programu
Działalność
Kompleksowa
Zespół
Zadanie stałe
Sprawozdanie
Zespołu
pomoc rodzinom
Interdyscyplinar realizowane
z działalności
Interdyscyplinarn
dotkniętym
ny
corocznie.
Zespołu
ego
zjawiskiem
w Malechowie,
Interdyscyplinarneg
w Malechowie do przemocy ,
Sąd Rejonowy
o.
spraw
w Koszalinie Przyjmowanie
zgłoszeń
przeciwdziałania
kuratorzy
dotyczących
przemocy
sądowi,
w rodzinie,
przemocy
Ośrodek
którego celem jest domowej
Pomocy
szybkie
Społecznej
i uruchamianie
i skuteczne
procedur mających w Malechowie,
podejmowanie
Komenda
na celu

Id: 1EB035D6-24D6-45BB-B4EA-321A1E8D403A. Podpisany

Liczba
udzielonych
porad radcy
prawnego,
psychologa,
terapeuty
rodzinnego.

Liczba
Niebieskich
Kart które
wpłynęły do
Zespołu
Interdyscyplina
rnego;
Liczba
zakończonych
Niebieskich
Kart;
Liczba
rozstrzygnięć
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działań
zmierzających do
zapewnienia
bezpieczeństwa
oraz zatrzymania
przemocy
w rodzinie,
a także
planowanie
i realizacja
działań
pomocowych
w oparciu
o diagnozę
potrzeb.

2)

Działania
separujące
sprawców od
ofiar przemocy
w rodzinie
głównie przez
KPP, Sąd
Rejonowy,
Prokuraturę
Rejonową.

powstrzymanie
przemocy,
Wypracowanie
procedur
interwencji
kryzysowej wobec
ofiar i sprawców
przemocy,
Kierowanie ofiar
i sprawców do
odpowiednich
specjalistów,
Oddziaływania na
osoby stosujące
przemoc
w rodzinie,
Monitorowanie
sytuacji
w rodzinach,
w których
dochodzi do
przemocy,
a w szczególności
uruchamianie
współpracy
między różnymi
instytucjami
pomocowymi,
Zbieranie
materiałów
dowodowych
zgodnie
z procedurą
„Niebieskiej
Karty”
(dokumentowanie
wszelkich
podejmowanych
działań),
Gromadzenie
informacji na
temat instytucji
udzielających
pomocy rodzinom,
w których
występuje
zjawisko przemocy
domowej.
Zastosowanie
środka
zapobiegawczego
w postaci nakazu
opuszczenia lokalu
mieszkalnego
zajmowanego
wspólnie
z pokrzywdzoną
oraz dozoru Policji
połączonego
z zakazem
kontaktowania się
z pokrzywdzoną.
Wydawanie
wyroku
skazującego na
karę pozbawienia
wolności
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Miejska Policji
w Sławnie,
Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Malechowie,
placówki
ochrony
zdrowia,
placówki
oświatowowychowawcze,
oraz organizacje
pozarządowe.

Komenda
Powiatowa
Policji
w Sławnie, Sąd
Rejonowy
w Koszalinie,
Prokuratura
Rejonowa.

o braku
zasadności
działań
w ramach NK;
Liczba
posiedzeń
zespołu i grupy
roboczej;
Liczba rodzin
i osób objętych
pomocą
w ramach
działań Zespołu
Interdyscyplina
rnego.

Zadanie stałe
realizowane
corocznie.

Wydane nakazy
i wyroki.

Liczba
wydanych
nakazów
opuszczenia
lokalu
mieszkalnego
zajmowanego
wspólnie
z
pokrzywdzoną
oraz dozoru
Policji
połączonego
z zakazem
kontaktowania
się
z
pokrzywdzoną;
Liczba
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z art. 207 § 1 kk.

3)

1)

Rozpowszechnian
ie informacji oraz
motywowanie
osób
podejrzanych
o stosowanie
przemocy
w rodzinie oraz
stosujących
przemoc do
udziału
w programach
korekcyjno –
edukacyjnych dla
osób stosujących
przemoc
w rodzinie oraz
korzystania
z pomocy
psychologicznej.

Motywowanie
osób podejrzanych
o stosowanie
przemocy
w rodzinie oraz
stosujących
przemoc do
udziału
w programie
korekcyjno –
edukacyjnym oraz
korzystania
z pomocy
psychologicznej.

wydanych
wyroków
skazujących na
karę
pozbawienia
wolności
z art. 207 §
1 kk.
Liczba osób
skierowanych
do udziału
w programie
korekcyjno –
edukacyjnym.
Liczba osób
która wzięła
udział
w programie
korekcyjno –
edukacyjnym.

Zespół
Zadanie stałe
Ilość skierowań.
Interdyscyplinar realizowane
ny
corocznie.
w Malechowie,
Sąd Rejonowy
w Koszalinie kuratorzy
sądowi,
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Malechowie,
Komenda
Powiatowa
Policji
w Sławnie,
Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Malechowie,
placówki
ochrony
zdrowia,
placówki
oświatowo
wychowawcze,
organizacje
pozarządowe,
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Sławnie.
Cel szczegółowy i zadania nr III. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających
się z problematyką przemocy
Organizacja oraz
Szkolenia
Zespół
Zadanie stałe
Listy obecności.
Liczba szkoleń
udział
i konferencje
Interdyscyplinar
realizowane
i konferencji
w
z zakresu
ny
corocznie.
w których
profesjonalnych
przeciwdziałania
w Malechowie,
wzięła udział
szkoleniach
przemocy.
Sąd Rejonowy
kadra zajmująca
i konferencjach
w Koszalinie się zjawiskiem
z zakresu
kuratorzy
przemocy.
przeciwdziałania
sądowi,
przemocy
Ośrodek
w rodzinie dla
Pomocy
kadry instytucji
Społecznej
pomocowych
w Malechowie,
zajmujących się
Komenda
zjawiskiem
Miejska Policji
przemocy
w Sławnie,
w rodzinie.
Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
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w Malechowie,
placówki
ochrony
zdrowia,
placówki
oświatowo
wychowawcze,
oraz organizacje
pozarządowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Jolanta Kieres
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