Sprawozdanie z realizacji Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie dla Miasta Jasła na lata
2016-2020 za rok 2019

Jasło, 2020r.

Spis treści
WSTĘP .............................................................................................................................................................................................................................. 2
I.

Obszar profilaktyki i edukacji społecznej .................................................................................................................................................................. 4

II. Obszar ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie ..................................................................................................................... 13
III. Obszar oddziaływań na osoby stosujące przemoc w rodzinie ................................................................................................................................. 23
IV. Obszar podnoszenia kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 26

1

WSTĘP
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta
Jasła na lata 2016-2020w 2019r. zostało opracowane na podstawie sprawozdań podmiotów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego,
realizujących działania określone w Program tj.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Ośrodka
Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych” w Jaśle, Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaśle,
Prokuratury Rejonowej w Jaśle, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle/Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostającego w strukturach
PCPR w Jaśle, Sądu Rejonowego w Jaśle – Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Jaśle, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle, Zakładu
Karnego w Jaśle, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz sprawozdania z prac Zespołu Interdyscyplinarnego za 2019r., a także informacji
przekazanych przez Inspektora ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz profilaktyki przeciwalkoholowej Urzędu Miasta w Jaśle
w zakresie realizacji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowanych ze środków przeznaczonych na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
Sprawozdanie została sporządzono w odniesieniu do 4 obszarów określonych w Programie tj.:
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I.

Obszar profilaktyki i edukacji społecznej

Cel główny: Poszerzenie oferty działań profilaktyczno – edukacyjnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła.
Cel szczegółowy 1: Poszerzenie wiedzy społeczności lokalnej na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta
Lp.

ZADANIE DO
REALIZACJI

REALIZATORZY/PARTNERZY

WSKAŹNIKI

SPOSÓB REALIZACJI

1.1.1

Prowadzenie badań
diagnostycznych
dotyczących
zjawiska przemocy
w rodzinie, w tym
ustalenie odsetka
populacji rodzin
zagrożonych
przemocą w
rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny, MOPS,
placówki oświatowe, /instytucje,
organizacje, służby działające w
zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

- liczba opracowanych
diagnoz

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
✓ Opracowano „Diagnozę w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie ze wskazaniem odsetka rodzin
zagrożonych przemocą w rodzinie”.
2. Zakład Karny:
✓ Prowadzono badania diagnostyczne, którymi objęto
sprawców przemocy w rodzinie, w szczególności
sporządzano oceny okresowe, opinie penitencjarne dla
potrzeb procesu resocjalizacji i opinie psychologiczne
w związku z postępowaniami Sądu Penitencjarnego
w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
W
okresie
sprawozdawczym
badaniami
diagnostycznymi objęto 144 skazanych, którzy dopuścili
się stosowania przemocy w rodzinie.
3. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie finansowane ze środków przeznaczonych na
profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
✓ Opracowano „Społeczną Diagnozę uczniów LUSTRO”.
4. Placówki oświatowe podległe pod Wydział Oświaty
UM:
✓ Opracowano 15 diagnoz na podstawie wywiadów
z rodzicami i uczniami, obserwacji i rozmów
indywidualnych, badań ankietowych.
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ŻRÓDŁO
FINASOWANIA

W ramach
obowiązków
służbowych

W ramach
obowiązków
służbowych

MPPiRPA oraz
PN1

Budżet
szkoły/przedszkola

1.1.2

Monitorowanie
zjawiska przemocy
w rodzinie na
terenie miasta Jasła

Zespół Interdyscyplinarny/
instytucje, organizacje, służby
wchodzące w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego

- liczba sprawozdań
zbiorczych z realizacji
„Miejskiego Programu
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
dla Miasta Jasła na
lata 2016-2020”

5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający
w strukturze PCPR w Jaśle
✓ Przeprowadzono lokalną analizę i diagnozę zjawiska
przemocy w rodzinie wśród społeczności lokalnej
w powiecie jasielskim na podstawie danych
statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Jaśle,
Prokuratury
Rejonowej
w
Jaśle,
Zespołów
Interdyscyplinarnych z terenu powiatu jasielskiego oraz
danych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaśle za rok
2018.
Zespół Interdyscyplinarny:
✓ Sporządzono 1 zbiorcze sprawozdanie z realizacji
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Miasta Jasła na lata 2016-2020 za 2018r.

Budżet powiatu

W ramach
obowiązków
służbowych

Cel szczegółowy 2: Podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie stereotypowemu postrzeganiu zjawiska
przemocy w rodzinie
Lp.
ZADANIE DO
REALIZATORZY/PARTNERZY
WSKAŹNIKI
SPOSÓB REALIZACJI
ŻRÓDŁO
REALIZACJI
FINASOWANIA
1.2.3

Realizacja lokalnych
kampanii
społecznych, których
zadaniem będzie
m.in. obalenie
stereotypów na
temat przemocy w
rodzinie,
promowanie metod

Zespół Interdyscyplinarny, MOPS,
placówki oświatowe, organizacje
pozarządowe, MKRPA Urząd
Miasta/instytucje, organizacje,
służby działające w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

- liczba
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
zrealizowanych
✓ Rozpowszechniano materiały informacyjne w postaci
kampanii,
ulotek, plakatów broszur, informatorów wśród
- liczba
podmiotów podejmujących działania w zakresie
zrealizowanych
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osób
konferencji/ spotkań/
uwikłanych w przemoc w rodzinie.
seminariów
✓ 2. Placówki Oświatowe podległe pod Wydział Oświaty
- liczba opracowanych UM:
i wydanych
✓ Zrealizowano 21 kampanii społecznych, w tym m.in.
materiałów
„Przemoc boli”, „Słowa mają moc”, „Trzeźwy
5

W ramach
obowiązków
służbowych

wychowawczych bez
użycia przemocy

informacyjnych (w
tym broszur, ulotek,
plakatów,
informatorów)
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umysł”, „Bądźmy Poszukiwaczami Autorytetu”,
„Postaw na rodzinę”.
✓ Zrealizowano 27 konferencji/spotkań informacyjnych,
w tym m.in. spotkania z rodzicami nt. prawidłowych
relacji dzieci z rodzicami „Porozumienie bez
przemoc”, „Profilaktyka przeciwdziałania problemom
zdrowia psychicznego i uzależnień u dzieci w wieku
szkolnym”, spotkania i prelekcje dla nauczycieli
i pedagogów szkolnych,
✓ Wydano
i
opracowano
337
materiałów
informacyjnych, w tym ulotki, broszury, informatory,
gazetki ścienne, plakaty, poradniki dla rodziców,
organizowano wystawy prac plastycznych uczniów
wykonanych
w ramach konkursów.
✓ Zamieszczano na
szkolnych tablicach ogłoszeń
materiały informacyjno-edukacyjnych o formach
pomocy dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie.
✓ Publikowano na stronach internetowych szkół
materiały informacyjne w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
3. Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”:
✓ Rozpowszechniano wśród wychowanków placówki
materiały informacyjno – profilaktyczne m.in.
w formie ulotek, broszur.
4. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie finansowane ze środków przeznaczonych na
profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
✓ Zrealizowano
kampanie społeczną „Postawa na
Rodzinę” (zakupiono 1 200 sztuk ulotek oraz 380 sztuk
broszur).
5. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień:
✓ Rozpowszechniano wśród pacjentów Ośrodka
materiały informacyjno – profilaktyczne w postaci
ulotek,
plakatów,
broszur.
Materiały
były

Budżet Miasta
Jasła/środki
własne
szkoły/przedszkola

W ramach
obowiązków
służbowych

MPPiRPA oraz
PN

przekazywane przez Zespół Interdyscyplinarny, Urząd
Miasta, Miejską Komisję Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych.
✓ Na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Jaśle w
Jasielskim Domu Kultury przedstawiciel Ośrodka
wygłosili prelekcję - ,,Bezpieczeństwo w sieci".
6. Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby
Sądowej:
✓ Rozpowszechniano Informatory o formach pomocy
dostępnych na terenie miasta Jasła dla osób dotkniętych
bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin
i osób będących w kryzysie, a także Informatory
„Reaguj na przemoc” na temat instytucji, w których
można uzyskać pomoc oraz w zakresie dostępu do
strony internetowej Zespołu Interdyscyplinarnego Stop
Przemocy
7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający
w strukturze PCPR w Jaśle:
✓ Przeprowadzono zajęcia edukacyjno-warsztatowe pn.
„Profilaktyka zachowań ryzykownych u młodzieży.
Emocje i motywacja w kontekście dokonywania
wyborów”. W zajęciach wzięło udział około 400
uczniów jasielskich szkół ponadgimnazjalnych z
trzech placówek: I Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, Zespołu
Szkół nr 4 w Jaśle oraz Zespołu Szkół Budowalnych
im. Króla Kazimierza Wielkiego. W trakcie zajęć
poruszono tematykę zachowań ryzykownych, jak
również przybliżono mechanizmy emocji i motywacji,
w kontekście podejmowania wyborów.
✓ Rozpowszechniano ulotki, plakaty na temat zjawiska
przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałania oraz
możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy
wśród społeczności lokalnej (klientów OIK,
uczestników prelekcji, seniorów, nauczycieli,
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W ramach
obowiązków
służbowych

W ramach
obowiązków
służbowych

Budżet powiatu

1.2.4

1.2.5

Podejmowanie
współpracy
pomiędzy Zespołem
Interdyscyplinarnym
a kościołami lub
związkami
wyznaniowymi
działającymi na
terenie miasta Jasła
w zakresie edukacji
na temat zjawiska
przemocy w rodzinie
Realizacja
programów
profilaktycznych,
skierowanych w
szczególności do
młodzieży i osób
starszych w zakresie

Zespół Interdyscyplinarny

- liczba informacji/
ulotek/ broszur
przekazanych
poszczególnym
parafiom oraz
przedstawicielom
związków
wyznaniowych
działających na
terenie miasta Jasła

Zespół Interdyscyplinarny, MOPS,
Urząd Miasta, placówki oświatowe,
organizacje pozarządowe/
instytucje, organizacje, służby
działające w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

- liczba
zrealizowanych
programów
profilaktycznych, w
tym dla młodzieży i
osób starszych
- liczba osób
uczestniczących w
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uczestników konferencji). Rozpowszechniano również
Informator „O procedurze Niebieskie Karty”,
„Przemoc w rodzinie”, kartę informacyjną dla dzieci
poniżej 12 roku życia, „Procedura Niebieskie Karty –
o co w tym chodzi”, broszurę informacyjną na temat
zalet, zagrożeń oraz sposobów ochrony dziecka przed
niebezpieczeństwami płynącymi z Internetu pn.
„Mądre korzystanie. Cyberprzestrzeń a dziecko”.
Rozpowszechniono około 1000 sztuk.
8. Szpital Specjalistyczny w Jaśle
✓ Rozpowszechniano wśród pacjentów Szpitala
materiały informacyjno – profilaktyczne w postaci
ulotek, plakatów, broszur w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny:
✓ W 2019r. Zespół Interdyscyplinarny nie opracowywał
i nie drukował nowych materiałów informacyjnych.
W związku z powyższym nie przekazywano żadnych
materiałów informacyjnych do jasielskich parafii.
Materiały w postaci broszury informacyjnej
przekazywane były w latach poprzednich.

1. Placówki Oświatowe podległe pod Wydział Oświaty
UM:
✓ Zrealizowano
44
programy
o
charakterze
profilaktycznym,
które
skierowane
były
w szczególności do dzieci i młodzieży w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in.
spektakl profilaktyczny „Dorotka po drugiej stronie
tęczy, (Dzieci z sieci, dzieci z dworca ZOO)”,
„Bezpieczne dzieciństwo”, „Bezpieczne dorastanie”,

W ramach
obowiązków
służbowych

Budżet Miasta
Jasła/środki
własne
szkoły/przedszkola

przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

programach
profilaktycznych
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„Archipelag skarbów”, „Nie daj się”, „Spójrz
inaczej”, „Złość da Ci w kość”, w których
uczestniczyło 2767 osób.
2. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie finansowane ze środków przeznaczonych na
profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
✓ Finansowano realizację programów profilaktycznych
w placówkach oświatowych w tym rekomendowane
przez PARPA.
3. Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”
✓ Zrealizowano jeden program profilaktyczny w którym
uczestniczyło 24 dzieci.
4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający
w strukturze PCPR w Jaśle:
✓ Przeprowadzono zajęcia edukacyjno-warsztatowe pn.
„Profilaktyka zachowań ryzykownych u młodzieży.
Emocje i motywacja w kontekście dokonywania
wyborów”. W zajęciach wzięło udział około 400
uczniów jasielskich szkół ponadgimnazjalnych
z trzech placówek: I Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, Zespołu
Szkół nr 4 w Jaśle oraz Zespołu Szkół Budowalnych
im. Króla Kazimierza Wielkiego. W trakcie zajęć
poruszono tematykę zachowań ryzykownych, jak
również przybliżono mechanizmy emocji i motywacji,
w kontekście podejmowania wyborów.
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
✓ Realizowano zajęcia profilaktyczne w formie
warsztatowej w szkołach na temat radzenia sobie
z agresją, skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz
kształcenia umiejętności rozwiazywania konfliktów.
6. Ośrodek Profilaktyki i terapii Uzależnień:
✓ Zorganizowano w Młodzieżowym Domu Kultury
w Jaśle spotkanie profilaktyczne z aktorem Lechem
Dyblikiem (wstęp wolny dla osób zainteresowanych).

MPPiRPA oraz
PN

W ramach
obowiązków
służbowych

Budżet powiatu

W ramach
obowiązków
służbowych

Spotkanie poświęcone było m.in. zjawisku przemocy
w rodzinie.

Cel szczegółowy 3.Poprawa jakości prowadzenia działań profilaktycznych
Lp.

ZADANIE DO
REALIZACJI

REALIZATORZY/PARTNERZY

WSKAŹNIKI

SPOSÓB REALIZACJI

1.3.6

Prowadzenie
poradnictwa w
zakresie
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie w
szczególności
poprzez działania
edukacyjne służące
wzmocnieniu
opiekuńczych i
wychowawczych
kompetencji
rodziców w
rodzinach
zagrożonych
przemocą w
rodzinie

MOPS, Urząd Miasta, organizacje
pozarządowe, placówki oświatowe/
instytucje, organizacje, służby
działające w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

- liczba instytucji/
organizacji/ placówek
prowadzących
poradnictwo
- liczba osób, która
skorzystała z
poradnictwa

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
✓ Pracownicy socjalni Ośrodka w ramach pracy socjalnej
prowadzili działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
2. Zakład Karny:
✓ Prowadzono oddziaływania informacyjno – edukacyjne
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którymi
objęto 11 skazanych.
3. Placówki Oświatowe podległe pod Wydział Oświaty
UM:
✓ 17 placówek prowadziło poradnictwo w postaci m.in.:
dyżurów psychologów i pedagogów szkolnych
w
sprawach
przemocy
domowej,
konsultacji
indywidualnych z dyrektorem szkoły, wychowawcami
klas, pedagogów, poradnictwa dla rodziców w zakresie
interwencji w sytuacjach gdy ofiarą przemocy domowej
jest dziecko, poradnictwa w zakresie rozwiązywania
sytuacji
konfliktowych,
udzielania
informacji
o sposobach ochrony dzieci przed przemocą domową,
dyżurów
nauczycieli
specjalistów
(pedagogów,
psychologów,
logopedów,
oligofrenopedagogów,
terapeutów, poradnictwa psychologicznego dla osób
doznających przemocy w rodzinie. Z poradnictwa
skorzystało 168 osób.
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ŻRÓDŁO
FINASOWANIA

W ramach
obowiązków
służbowych

W ramach
obowiązków
służbowych

Budżet szkoły/
przedszkola

4. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie finansowane ze środków przeznaczonych na
profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
✓ Prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem
alkoholowym oraz członków ich rodzin oraz osób
doznających przemocy domowej. Z pomocy Punktu
skorzystało około 300 osób.
5.Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej
pozostający
w strukturze PCPR w Jaśle:
✓ Udzielono specjalistycznej pomocy 13 osobom z terenu
Miasta Jasła doświadczających przemocy w rodzinie,
w tym poradnictwo, oddziaływania terapeutyczne,
konsultacje indywidualne.
6. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień:
✓ Prowadzono poradnictwo dla rodzin pacjentów Oddziału
Dziennego Terapii Uzależnień od alkoholu w Jaśle.
Udzielono 26 konsultacji.

MPPiRPA oraz
PN

Budżet powiatu

W ramach
obowiązków
służbowych
(finansowane
w ramach NFZ)

UWAGI:
Cel szczegółowy 1:Poszerzenie wiedzy społeczności lokalnej na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta
ZADANIE 1.1.1
1. Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: Sporządzanie sprawozdań z uwzględnieniem diagnozy osobopoznawczej i środowiskowej
z prowadzonych dozorów dot. osób skazanych za przestępstwo związane z przemocą w rodzinie z orzeczonym dozorem kuratora sądowego
2. Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”: Sondaż diagnostyczny oparty na rozmowie z wychowankiem placówki lub jego rodzicem, obserwacja zachowań
wychowanków oraz ich relacji z rodzicami (37 wychowanków).
3. Placówki Oświatowe podległe pod Wydział Oświaty UM: Prowadzono permanentne obserwacje wychowanków, rozmowy z rodzicami, diagnozę środowiska
rodzinnego i wychowawczego uczniów, sporządzono sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego ujmujące diagnozę środowiska rodzinnego i wychowawczego uczniów
klas 1-8, prowadzono badania ankietowe z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży diagnozujące potrzeby, oczekiwania, zagrożenia i problemy
uczniów, uzupełnione obserwacjami, konsultacjami i analizą dokumentacji szkolnej /Raport z ewaluacji wewnętrznej/, sporządzano raporty badania ewaluacyjnego
przeprowadzonego w ramach realizacji Ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetów”, prowadzono monitoring sytuacji dziecka z rodziny
zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle: Prowadzono badania psychologiczne i pedagogiczne w celu zdiagnozowania sytuacji dziecka i jego rodziny dla
wybrania odpowiedniej formy pomocy.
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Cel szczegółowy 2: Podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie stereotypowemu postrzeganiu zjawiska
przemocy w rodzinie
Cel szczegółowy 3. Poprawa jakości prowadzenia działań profilaktycznych
ZADANIE 1.3.6
1. Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: Działania kuratorów sądowych o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, profilaktycznym
i kontrolnym w rodzinach zagrożonych przemocą, w ramach prowadzonych dozorów/nadzorów.
2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle: Podejmowanie działań interwencyjnych oraz motywowanie i pomaganie w podjęciu zmiany w nieprawidłowej
strukturze rodziny. Prowadzenie terapii wspierającej, terapii rodzinnej, pomaganie w sytuacjach kryzysowych (porady, konsultacje). Stała współpraca z instytucjami
pomocowymi.
3. Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”: Stymulacja rodziny w prawidłowym pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, ukierunkowana na
przeciwdziałanie zagrożeniu przemocą w rodzinie.
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II.

Obszar ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Cel główny: Usprawnienie systemu ochrony oraz wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Cel szczegółowy 1: Kontynuacja działalności instytucji, organizacji i służb w zakresie wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Lp.

ZADANIE DO
REALIZACJI

2.1.1

Kontynuowanie
działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego

Zespół Interdyscyplinarny,

Rozwój oferty
instytucji,
organizacji i służb
kierowanej do osób
dotkniętych
przemocą w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny, Urząd
Miasta, organizacje pozarządowe,
MOPS, placówki oświatowe,
MKRPA/ instytucje, organizacje,
służby działające w obszarze
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

2.1.2

REALIZATORZY/PARTNERZY

WSKAŹNIKI

SPOSÓB REALIZACJI

- liczba posiedzeń
Zespołu
Interdyscyplinarnego,
- liczba sprawozdań z
prac Zespołu
Interdyscyplinarnego,
- liczba utworzonych
grup roboczych
- liczba placówek
świadczących
specjalistyczną
pomoc dla osób
dotkniętych
przemocą w rodzinie,
w tym m.in. punktów
konsultacyjnych,
ośrodków wsparcia
dla ofiar przemocy,
ośrodków interwencji
kryzysowej, hosteli
dla rodzin w kryzysie
- liczba
poszczególnych form
wsparcia
realizowanych na
rzecz osób

Zespół Interdyscyplinarny:
✓ W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. odbyło się
5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.
✓ Sporządzono 1 sprawozdanie z prac Zespołu
Interdyscyplinarnego za 2018r.
✓ W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. utworzono
96 grup roboczych.
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1. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie finansowane ze środków przeznaczonych na
profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
✓ Prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem
alkoholowym oraz członków ich rodzin oraz osób
doznających przemocy domowej. Z pomocy Punktu
skorzystało około 300 osób.
✓ Prowadzono w Centrum Terapii i Wsparcia Rodzin
grupę wsparcia dla osób współuzależnionych, w tym
osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W grupie
uczestniczyło średnio 10 osób.
✓ Prowadzono w Centrum Terapii i Wsparcia Rodzin
bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób
współuzależnionych, w tym dotkniętych przemocą
w rodzinie. Z konsultacji korzystało około 2 osób
podczas jednego dyżuru.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle:

ŻRÓDŁO
FINASOWANIA

W ramach
obowiązków
służbowych

MPPiRPA oraz
PN

dotkniętych
przemocą w rodzinie,
- liczba osób
korzystających z
pomocy
poszczególnych
placówek
świadczących pomoc
dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie,
- liczba osób, która
skorzystała
z poszczególnych
form wsparcia
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✓

W strukturach PCPR w Jaśle funkcjonuje Ośrodek
Interwencji Kryzysowej, który zabezpiecza część zadań
z zakresu udzielania wsparcia osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie tj.: konsultacje psychologiczne
i pedagogiczne, udzielanie wsparcia osobom/rodzinom
będącym w trudnych emocjonalnie sytuacjach
wywołanych kryzysami rodzinnymi, trudnościami
wychowawczymi, problemami psychospołecznymi,
problemami emocjonalnymi; udzielanie pomocy
psychologicznej ukierunkowanej na wsparcie osób
doznających przemocy w rodzinie oraz nabycie
umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w
rodzinie. Oddziaływania terapeutyczne, indywidualny
kontakt
z konkretną osobą, który ma na celu
uświadomienie
klientowi
jego
problemów,
poszukiwanie ich przyczyn, pomoc w lepszym
rozumieniu własnych przeżyć
i zachowań,
poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne, działania
interwencyjne, interwencja kryzysowa.
✓ Z pomocy Ośrodka skorzystało 119 osób, którym
udzielono specjalistycznej pomocy w formie 483
konsultacji w zakresie interwencji kryzysowej,
konsultacji psychologicznych i pedagogicznych oraz
oddziaływań terapeutycznych.
3. Placówki Oświatowe podległe pod Wydział Oświaty
UM:
✓ W siedmiu placówkach oświatowych udzielano
specjalistycznego wsparcia osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie. Wsparcie realizowano m.in.
w postaci terapii psychologicznej, psychoedukacji,
wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.
✓ Z pomocy placówek oświatowych skorzystało 80 osób.
4. Zakład Karny:
✓ Organizowano wsparcie informacyjne i psychologiczne
dla rodzin osób odbywających karę pozbawienia

Budżet powiatu

Budżet Miasta
Jasła/ budżet
szkoły/przedszkola

wolności za przestępstwo z art. 207 kodeksu karnego.
Z pomocy skorzystało 14 rodzin.

2.1.3

Wzmacnianie
współpracy
pomiędzy
instytucjami,
organizacjami i
służbami w zakresie
pomocy osobom
dotkniętym
przemocą w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny/
instytucje, organizacje, służby
działające w obszarze
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

- liczba wspólnie
podjętych inicjatyw

1. Zespół Interdyscyplinarny / Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
✓ Nawiązywano współpracę w związku z realizacją
działań na rzecz osób doświadczających przemocy
w rodzinie oraz osób zaangażowanych w pracę
z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie m.in.
w zakresie organizacji szkoleń/warsztatów/programów
dla ww. grup.
2. Placówki Oświatowe podległe pod Wydział Oświaty
UM:
✓ Podjęto 5 inicjatyw w zakresie wzmacniania
współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi
pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
w tym m.in. organizowano w placówkach oświatowych
spotkania z funkcjonariuszami policji, straży miejskiej,
psychologiem.

W ramach
obowiązków
służbowych

W ramach
obowiązków
służbowych

Budżet Miasta
Jasła/ budżet
szkoły/przedszkola

Cel szczegółowy 2: Upowszechnianie informacji i edukacja w zakresie możliwości i form udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
Lp.

ZADANIE DO
REALIZACJI

2.2.4

Upowszechnianie
informacji w
zakresie możliwości
i form
specjalistycznej
pomocy osobom
dotkniętym

REALIZATORZY/PARTNERZY

Zespół Interdyscyplinarny, Urząd
Miasta, organizacje pozarządowe,
MOPS, placówki oświatowe,
MKRPA/ instytucje, organizacje,
służby działające w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

WSKAŹNIKI

SPOSÓB REALIZACJI

- liczba
opracowanych
materiałów
informacyjnych,
- liczba
rozpowszechnionyc
h materiałów
informacyjnych,

1. Zespół Interdyscyplinarny/Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej:
✓ Administrowano stronę internetową Zespołu „STOP
PRZEMOCY”
✓ Rozpowszechniano wśród podmiotów podejmujących
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie
materiały informacyjne w postaci ulotek, plakatów
broszur, informatorów.
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ŻRÓDŁO
FINASOWANIA

W ramach
obowiązków
służbowych

przemocą w
rodzinie

- liczba
zrealizowanych
kampanii
społecznych
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2. Szpital Specjalistyczny w Jaśle:
✓ Rozpowszechniano ulotki, plakaty, informatory na
terenie Szpitala.
✓ Podejmowano działania interwencyjne w celu
podniesienia świadomości społecznej w zakresie
tematyki i problemów związanych z przemocą
i uzależnieniami.
✓ Podejmowano
działania
interwencyjne
oraz
motywowano i pomagano w podjęciu zmiany
w nieprawidłowej strukturze rodziny.
3. Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby
Sądowej:
✓ Rozpowszechniano Informatory o formach pomocy
dostępnych na terenie miasta Jasła dla osób dotkniętych
bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin i osób
będących w kryzysie oraz w zakresie dostępu do strony
Zespołu www.stopprzemocyjaslo.pl.
✓ Kontynuowano umożliwienie dostępu do witryny
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia” ze strony internetowej
Sądu Rejonowego w Jaśle.
✓ Rozpowszechniano materiały informacyjno – edukacyjno
– profilaktyczne w postaci ulotek, plakatów,
informatorów.
4. Prokuratura Rejonowa w Jaśle:
✓ Informowano osoby pokrzywdzone w sprawach
o przestępstwo z art. 207 kodeksu karnego o formach
pomocy udzielanej osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie.
5. Placówki Oświatowe podległe pod Wydział Oświaty
UM:
✓ Opracowano 55 materiałów informacyjnych w postaci
ulotek, broszur, gazetek szkolnych.

W ramach
obowiązków
służbowych

W ramach
obowiązków
służbowych

W ramach
obowiązków
służbowych

✓ Rozpowszechniono na terenie placówek oświatowych
podległych pod Wydział Oświaty UM 1679 materiałów
informacyjnych.
✓ Zrealizowano 15 kampanii społecznych.
6. Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”:
✓ Rozpowszechniano wśród wychowanków placówki
materiały informacyjno – profilaktyczne (19 sztuk).
7. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie finansowane ze środków przeznaczonych na
profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
✓ Prowadzono stronę internetową Centrum Profilaktyki,
Terapii i Wsparcia Rodzin www.centrumprofilaktykijaslo.pl.
✓ Zorganizowano piknik profilaktyczny z okazji Dnia
Dziecka podczas, którego upowszechniano informacje na
temat m.in. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
8. Komenda Powiatowa Policji w Jaśle:
✓ Rozpowszechniano materiały informacyjno – edukacyjno
– profilaktyczne w postaci ulotek, broszur
i informatorów.
✓ Podnoszono świadomość społeczną na temat zjawiska
przemocy w rodzinie poprzez zamieszczanie na stronie
internetowej KPP Jasło oraz tablicy ogłoszeń informacji
dotyczących przemocy w rodzinie, a także informacji
o dostępnej pomocy.
9.Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej
pozostający
w strukturze PCPR w Jaśle:
✓ Rozpowszechniano ulotki zawierające informacje na
temat zjawiska przemocy w rodzinie, konsekwencji
i skutków występowania przemocy, możliwości
zatrzymania i wyjścia z przemocy, jak również ulotek
promujących prawidłowe metody wychowawcze,
postawy rodzicielskie.
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Budżet Miasta
Jasła/ budżet
szkoły/przedszkola

W ramach
obowiązków
służbowych

MPPiRPA oraz PN

W ramach
obowiązków
służbowych

Budżet powiatu

2.2.5

2

Opracowanie i
realizacja zajęć
edukacyjnych
kierowanych do
osób dotkniętych
przemocą w
rodzinie w zakresie
podstaw prawnych i
aspektów
psychologicznych
dotyczących reakcji
na przemoc w
rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny, Urząd
Miasta, organizacje pozarządowe,
MOPS, placówki oświatowe,
MKRPA/ instytucje, organizacje,
służby działające w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

- liczba
zrealizowanych
zajęć,
- liczba osób
uczestniczących w
zajęciach

✓ Rozpowszechniano
informatory
o
instytucjach
udzielających specjalistycznej pomocy na terenie powiatu
jasielskiego (łącznie – ok. 500 sztuk).
10. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień:
✓ Rozpowszechniano na terenie Ośrodka materiały
informacyjno – edukacyjno – profilaktyczne w postaci
ulotek, broszur i informatorów, w tym w zakresie
możliwości i form specjalistycznej pomocy osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie.
11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle:
✓ Prowadzono stronę internetową Poradni.
✓ Rozpowszechniano materiały informacyjno – edukacyjno
– profilaktyczne w postaci ulotek, broszur
i informatorów.
✓ Przekazywano informacje ustne podczas spotkań
w szkołach oraz w czasie indywidualnych konsultacji
z rodzicami i nauczycielami.
1. Zespół Interdyscyplinarny:
✓ Zapewniono osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie możliwość skorzystania z konsultacji prawnych
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Konsultacje odbywały się raz w miesiącu w wymiarze 2
godzin. Z konsultacji skorzystało około 40 osób.
2. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień:
✓ Znaczna część pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia od
alkoholu i współuzależnienia to osoby dotknięte przemocą
w rodzinie. Praca terapeutyczna realizowana jest zarówno
w formie sesji indywidualnych, spotkań grupowych jak
i spotkań rodzinnych zawiera treści edukacyjne w zakresie
podstaw prawnych i aspektów psychologicznych
dotyczących adekwatnych reakcji na przemoc w rodzinie.
W 2019r. z pomocy Poradni skorzystało 199 pacjentów,
w tym 88 osób z terenu miasta Jasła, a z pomocy Oddziału

Program – Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-2020
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W ramach
obowiązków
służbowych

W ramach
obowiązków
służbowych

Budżet MOPS –
środki
przeznaczone na
realizację
Programu2

W ramach
obowiązków
służbowych
(finansowane
w ramach NFZ)

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

Zapewnienie
osobom dotkniętym
przemocą
w rodzinie miejsc w
całodobowych
ośrodkach wsparcia
oraz w ośrodkach
interwencji
kryzysowej
Utworzenie i
funkcjonowanie
lokalnego telefonu
zaufania dla osób
dotkniętych
przemocą
w rodzinie
Zapewnienie
bezpieczeństwa
krzywdzonym
dzieciom w trybie
art. 12a ustawy
o przeciwdziałaniu
przemocy w
rodzinie
Opracowanie i
realizacja
programów
terapeutycznych i
pomocy
psychologicznej dla
osób dotkniętych

dziennego 146 pacjentów, w tym 48 osób z terenu miasta
Jasła.
Zespół Interdyscyplinarny:
✓ W okresie od 01.01.2019r. do 31.01.2019r. ze względu na
brak konieczności nie kierowano osób z terenu miasta Jasła
do ośrodka wsparcia oraz do Specjalistycznego Ośrodka
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW).
Niemniej jednak osoby doświadczające przemocy
w rodzinie były informowane o możliwości skorzystania
z pomocy SOW w Lesku.

MOPS/ PCPR, Straż Miejska, KPP
w Jaśle

- liczba osób
dotkniętych
przemocą w
rodzinie, które
skorzystały z miejsc
w ośrodkach
wsparcia

Zespół Interdyscyplinarny, Urząd
Miasta, organizacje pozarządowe,
MOPS, MKRPA/ instytucje,
organizacje, służby działające
w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

- liczba
utworzonych
telefonów zaufania,
- liczba godzin
dziennie, w których
dostępny jest
telefon zaufania
- liczba dzieci,
które zostały
odebrane z rodziny

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle:
✓ Funkcjonował całodobowo telefon zaufania.

- liczba
opracowanych
programów
terapeutycznych,
- liczba osób
uczestniczących w
programie,

1. Placówki Oświatowe podległe pod Wydział Oświaty
UM:
✓ Opracowano 2 programy terapeutyczne, w których
uczestniczyło 10 osób. Programy realizowane były
w formie zajęć psychologiczno – terapeutycznych dla
osób dotkniętych przemocą w rodzinie, obejmujące
pomoc psychologiczną czyli konsultacje indywidualne,
wsparcie psychologiczne, psychoedukację, wzmacnianie

MOPS/KPP w Jaśle, Szpital
Specjalistyczny w Jaśle, PCPR

Zespół Interdyscyplinarny, Urząd
Miasta, organizacje pozarządowe,
MOPS, placówki oświatowe,
MKRPA/ instytucje, organizacje,
służby działające w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
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W ramach
obowiązków
służbowych

W ramach
obowiązków
służbowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
✓ W okresie sprawozdawczym nie zabezpieczono żadnego
dziecka w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.

Budżet Miasta
Jasła/ budżet
szkoły/przedszkola

przemocą w
rodzinie

2.2.10

Tworzenie
warunków
umożliwiających
osobom dotkniętym
przemocą w
rodzinie otrzymanie
w pierwszej
kolejności mieszkań
socjalnych

- liczba osób, które
ukończyły udział w
programie

Urząd Miasta/MOPS

- liczba mieszkań
socjalnych
przyznanych w
pierwszej kolejność
osobom dotkniętym
przemocą w
rodzinie

prawidłowych metod reagowania w sytuacji bycia ofiarą
przemocy.
2. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień:
✓ Realizowano zarówno na Oddziale Dziennym Terapii
Uzależnienia od Alkoholu jak i w Poradni Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia programy
terapeutyczne
zawierające
treści
z
zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Urząd Miasta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji:
✓ Zgodnie z pismem nr 1585/GN.7140.9.2020 z dnia
10.02.2020r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji Urzędu Miasta w Jaśle, Wydział nie posiada
informacji, o osobach ubiegających się o przydział
mieszkania z zasobów Miasta Jasła w stosunku, co do
których była lub jest prowadzono procedura „Niebieskie
Karty”.

W ramach
obowiązków
służbowych
(finansowane
w ramach NFZ)

Cel szczegółowy 3: Monitoring skuteczności działań pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Lp.

2.3.11

ZADANIE DO
REALIZACJI
Analiza
skuteczności
pomocy udzielanej
rodzinom
dotkniętym
przemocą

REALIZATORZY/PARTNERZY

Zespół Interdyscyplinarny

WSKAŹNIKI

SPOSÓB REALIZACJI

- liczba
zakończonych
procedur „Niebieskie
Karty” w związku z
ustaniem przemocy
w rodzinie,
- liczba osób
monitorowanych po
opuszczeniu
specjalistycznych
ośrodków wsparcia

Zespół Interdyscyplinarny:
✓ W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zakończono 46
procedur „Niebieskie Karty” w związku z ustaniem
przemocy w rodzinie.
✓ Analiza czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną
pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie została
opracowana przez Zespół Interdyscyplinarny w 2015r. i jest
nadal aktualna. Planuje się, że w 2020r. Zespół zaktualizuje
aktualnie obowiązującą analizę lub opracuje nową.
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ŻRÓDŁO
FINASOWANIA

W ramach
obowiązków
służbowych

dla ofiar przemocy w
rodzinie,
- liczba corocznych
analiz czynników
sprzyjających
i utrudniających
skuteczną pomoc
osobom dotkniętym
przemocą
w rodzinie,

UWAGI:
Cel szczegółowy 1: Kontynuacja działalności instytucji, organizacji i służb w zakresie wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie
ZADANIE 2.1.2
1. Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: Działania kuratorów sądowych w ramach prowadzonych dozorów/nadzorów.
2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle: Dostępność do specjalistów w godzinach pracy poradni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.30.
Podejmowano działania interwencyjne i motywacyjne w celu podjęciu zmiany przez rodzinę w nieprawidłowej strukturze rodzin. Prowadzono terapie wspierającą, terapie
rodzin, pomagano w sytuacjach kryzysowych. Współpracowano z instytucjami pomocowymi.
ZADANIE 2.1.3
1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciela Ośrodka oraz udział pracowników Ośrodka
w pracach grup roboczych. Współpraca z instytucjami pomocowymi z terenu miasta Jasła (Sąd Rejonowy w Jaśle- III Wydział Rodzinny i Nieletnich, sądowi kuratorzy
społeczni i zawodowi, Komenda Policji w Jaśle, MOPS Jasło, PCPR Jasło, pedagodzy i psycholodzy szkolni).
2. Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: Udział kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w pracach ZI (uczestnictwo w 3 posiedzeniach)
oraz kuratorów sądowych w pracach grup roboczych. Współpraca kuratorów sądowych z pracownikami instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Cel szczegółowy 2: Upowszechnianie informacji i edukacja w zakresie możliwości i form udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
ZADANIE 2.2.5
1. Placówki Oświatowe podległe pod Wydział Oświaty UM: Realizowano cykl zajęć dotyczący Konwencji o Prawach Dziecka. Zorganizowano uroczystości związane
z 30 rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Organizowano pokazy filmów i prezentacji o prawach dziecka. Organizowano spotkania z przedstawicielem
policji starszym aspirantem Joanną Garbacik na zebraniu ogólnym z rodzicami nt. „Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Prowadzono zajęcia grupowe z uczniami nt.
form przemocy, konsekwencji psychofizycznych oraz prawnych przemocy zarówno psychicznej jak i fizycznej, możliwych form uzyskania pomocy w sytuacji bycia
ofiarą przemocy. Prowadzono pedagogizację rodziców dot. prawidłowych metod wychowawczych, gdzie za priorytet uważa się przede wszystkim czas poświęcany
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dziecku oraz rozmowę z dzieckiem, pozbawioną krytyki oraz wszelkich elementów przemocowych. Prowadzono konsultacje psychoedukacyjne z uczniami nt. form
przemocy, ich konsekwencji psychicznych, fizycznych oraz prawnych.
2. Szpital Specjalistyczny w Jaśle: Prowadzenie terapii wspierającej, rodzinnej, pomaganie w sytuacjach kryzysowych (porady, konsultacje), stała współpraca z instytucjami
pomocowymi.
3. Komenda Powiatowa Policji
Przeprowadzono 1 zajęcia z rodzicami w Przedszkolu Miejskim nr 11 nt. zjawiska przemocy w rodzinie, w którym uczestniczyło 30 osób.
4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna: Udzielano wielu konsultacji i porad zarówno dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i opiekunów. PPP prowadzi warsztaty dla
rodziców, "szkołę dla rodziców" w celu poprawny relacji w rodzinach i podnoszenia świadomości rodzicielskiej.
5. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Około 80 % uzależnionych to mężczyźni, 20% stanowią kobiety uzależnione. Około 80- 90 % osób uzależnionych to osoby
stosujące przemoc w rodzinie. Pomocą psychoterapeutyczną w ramach umowy z miastem Jasło zostało objętych w 2019r 43 osoby uzależnione od środków psychoaktywnych,
25 osób współuzależnionych, 27 dzieci zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych, bądź uzależnionych. Terapią rodzinną objętych zostało 12 par/ małżeństw.
ZADANIE 2.2.6
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle: W przypadku konieczności odizolowania osoby doznającej przemocy od sprawcy, PCPR w Jaśle posiada „Porozumienie
w sprawie ustalenia zasad współpracy oraz podejmowanych wspólnych działań na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lesku” zawarte w dniu 17.04.2015 roku. W związku z powyższym, osobom doświadczającym przemocy proponuje się pobyt czasowy
w w/w Ośrodku.
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III.

Obszar oddziaływań na osoby stosujące przemoc w rodzinie

Cel główny: Zwiększanie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
Cel szczegółowy 1: Poszerzenie oferty oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wzmocnienie współpracy instytucji, organizacji i służb w tym zakresie
Lp.

ZADANIE DO
REALIZACJI

REALIZATORZY/PARTNERZY

3.1.1

Opracowanie i
realizacja
programów
psychologiczno –
terapeutycznych
dla osób
stosujących
przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny, Urząd
Miasta, organizacje pozarządowe,
MOPS/ instytucje, organizacje,
służby działające w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

3.1.2

Badanie
skuteczności
programów
psychologiczno –
terapeutycznych
dla osób
stosujących
przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny/
instytucje, organizacje, służby
działające w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

WSKAŹNIKI

SPOSÓB REALIZACJI

- liczba
opracowanych i
zrealizowanych
programów
terapeutycznych,
- liczba osób
uczestniczących w
programie,
- liczba osób, które
ukończyły udział w
programie
- liczba osób, które
po zakończeniu
udziału w programie
powróciły do
stosowania
przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny:
✓ W związku z brakiem osób chętnych do uczestnictwa
w programie psychologiczno – terapeutycznym dla osób
stosujących przemoc w rodzinie w okresie sprawozdawczym
zadanie nie było realizowane.
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Zespół Interdyscyplinarny:
W okresie sprawozdawczym nie realizowano programu
psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.

ŻRÓDŁO
FINASOWANIA

Cel szczegółowy 2: Interwencja w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie
Lp.

3.2.3

3.2.4

ZADANIE DO
REALIZACJI
Realizacja
procedury
„Niebieskie Karty

Współpraca
pomiędzy
instytucjami i
służbami w
zakresie
monitoringu
zachowań osób
uprzednio
skazanych za
stosowanie

REALIZATORZY/PARTNERZY

Zespół Interdyscyplinarny/
instytucje, organizacje, służby
działające w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

MOPS

WSKAŹNIKI

SPOSÓB REALIZACJI

liczba
sporządzonych
formularzy
„Niebieska Karta –
A”,
- liczba powołanych
grup roboczych,
- liczba rodzin
objętych procedurą
„Niebieskie Karty”,
- liczba spraw
zakończonych w
wyniku braku
zasadności
podejmowanych
działań,
- liczba spraw
zakończonych w
wyniku ustania
przemocy w rodzinie
- liczba
przekazanych
organom ścigania i
wymiaru
sprawiedliwości
informacji o
ponownym
stosowaniu
przemocy w rodzinie
przez osoby

Zespół Interdyscyplinarny:
✓ W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. do
Przewodniczącej Zespołu lub jej Zastępcy wpłynęło 125
formularze „Niebieska Karta”.
✓ W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. utworzono 96
grup roboczych.
✓ W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 121 rodzin
objęto procedurą „Niebieskie Karty”.
✓ W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r zakończono 29
procedur „Niebieskie Karty” w wyniku braku zasadności
podejmowanych działań.
✓ W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r . zakończono 46
procedur „Niebieskie Karty” w związku z ustaniem
przemocy w rodzinie.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
✓ Skierowano 9 zawiadomień do organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości o ponownym stosowaniu przemocy
w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za tego rodzaju
przestępstwo.

ŻRÓDŁO
FINASOWANIA

W ramach
obowiązków
służbowych

W ramach
obowiązków
służbowych

przemocy w
rodzinie

uprzednio skazane
za tergo rodzaju
przemoc

UWAGI:
Cel szczegółowy 1: Poszerzenie oferty oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wzmocnienie współpracy instytucji, organizacji i służb w tym zakresie
ZADANIE: 3.1.1
1. Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: Kierowanie przez kuratorów sądowych osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału
w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych.
2. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Z uwagi na fakt, iż większość spośród uzależnionych pacjentów Ośrodka to osoby stosujące przemoc w rodzinie realizowane
programy terapeutyczne zawierają elementy programu korekcyjnego- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle: Koordynatorzy grup roboczych oraz pracownicy socjalni motywowali osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie
do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych.
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IV.

Obszar podnoszenia kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

Cel główny: Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie kompetencji osób zajmujących się społecznie i zawodowo przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie
Cel szczegółowy 1: Zwiększenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie
Lp.

ZADANIE DO
REALIZACJI

4.1.1

Organizacja
interdyscyplinarnych
szkoleń/warsztatów/
treningów/ superwizji
z zakresu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

REALIZATORZY/PARTNERZY

Zespół Interdyscyplinarny, Urząd
Miasta, organizacje pozarządowe,
MOPS, placówki oświatowe/
instytucje, organizacje, służby
działające w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

WSKAŹNIKI

DZIAŁANIA

- liczba
1. Zespół Interdyscyplinarny:
zrealizowanych
✓ Zorganizowano szkolenie Procedura „Niebieska Karta” –
szkoleń/warsztatów
stosowanie przepisów w praktyce dla członków Zespołu
/treningów/
Interdyscyplinarnego i grup roboczych, w którym
superwizji,
uczestniczyło 45 osób.
- liczba osób
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
uczestniczących w ✓ Uczestnictwo 4 pracowników Ośrodka w szkoleniu
szkoleniach/warszta
Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania
tach/treningach/
przemocy w rodzinie i realizacji procedury „Niebieskie
superwizjach
Karty”.
✓ Uczestnictwo pracownika Ośrodka w szkoleniu Niebieska
Karta – problemy i wątpliwości.
✓ Uczestnictwo dwóch koordynatorów grup roboczych
w szkoleniu Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(kurs podstawowy prowadzony przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska –
Linia” w Warszawie).
✓ Uczestnictwo koordynatora grup roboczych w szkoleniu
„Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy, w tym
praca socjalna z osobami w ramach procedury Niebieskie
Karty”.
✓ Uczestnictwo pracownika Ośrodka w konferencji
„Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca między
instytucjonalna”.
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Budżet MOPS –
środki
przeznaczone na
realizację Programu

W ramach
obowiązków
służbowych

3. Zakład Karny:
✓ Uczestnictwo 2 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w
szkoleniu Procedura „Niebieska Karta” – stosowanie
przepisów w praktyce zorganizowanym dla członków
Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
✓ 4. Placówki Oświatowe podległe pod Wydział Oświaty UM:
✓ Zorganizowano 85
szkoleń, warsztatów, treningów,
w których uczestniczyło 77 pracowników placówek
oświatowych podległych pod Wydział Oświaty UM.
5. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
finansowane ze środków przeznaczonych na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
✓ Zorganizowano warsztaty uwrażliwiające nauczycieli,
uczniów i rodziców na problemy związane z wiekiem
dorastania „Jak uchronić dziecko przed konfliktem
z prawem”. W warsztatach uczestniczyło 88 osób.
✓ Zorganizowano szkolenie w zakresie rozpoznawania
symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji.
W szkoleniu uczestniczyło 17 osób.
✓ Zorganizowano szkolenie „Charakterystyka pracy ze
sprawcami przemocy, w tym praca socjalna z osobami
stosującymi przemoc w ramach procedury NK”. W szkoleniu
uczestniczyło 17 osób.
6.Komenda Powiatowa Policji w Jaśle:
✓ Uczestnictwo 9 funkcjonariuszy KKP w Jaśle w 8 –
godzinnym szkoleniu „Rozpoznawanie symptomów
krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji”.
✓ Uczestnictwo 4 dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych KPP
w Jaśle w szkoleniu „Procedura Niebieskie Karty –
stosowanie przepisów w praktyce”.
✓ Uczestnictwo 7 dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych KPP
w Jaśle w szkoleniu „Charakterystyka pracy ze sprawcami
przemocy, w tym praca socjalna z osobami stosującymi
przemoc w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle:
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W ramach
obowiązków
służbowych

Budżet
szkoły/przedszkola/
UM/ZI

MPPiRPA oraz PN

W ramach
obowiązków
służbowych

W ramach

✓ Uczestnictwo pracowników poradni w specjalistycznych
szkoleniach/superwizjach/warsztatach.
4.1.2

Realizacja
poradnictwa
specjalistycznego w
tym prawnego,
psychologicznego oraz
grup wsparcia dla
osób zaangażowanych
w pracę z osobami
uwikłanymi w
przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny, Urząd
Miasta, organizacje pozarządowe,
MOPS, placówki oświatowe/
instytucje, organizacje, służby
działające w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

- liczba
poszczególnych
form wsparcia
realizowanych na
rzecz osób
zaangażowanych
w pracę z osobami
uwikłanymi w
przemoc
w rodzinie,
- liczba osób, która
skorzystała z
poszczególnych
form wsparcia

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
✓ Zapewniono koordynatorom grup roboczych w ramach
etatu radcy prawnego zatrudnionego w MOPS w Jaśle
konsultacje prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
2. Placówki Oświatowe podległe pod Wydział Oświaty UM:
✓ Zorganizowano 23 formy wsparcia dla osób
zaangażowanych w pracę z osobami uwikłanymi
w przemoc w rodzinie, w tym m.in.: spotkania ze
specjalistami w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, udostępnianie literatury fachowej.

obowiązków
służbowych
W ramach
obowiązków
służbowych

Budżet
szkoły/przedszkola

UWAGI:
Brak

…………………………………………….
/podpis /
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