Nowy Tomyśl, dnia 28.08.2020 r.
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY NA LATA 2016-2026
KIERUNKI DZIAŁAŃ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W POWIECIE NOWOTOMYSKIM.
1. Cel edukacja i profilaktyka społeczna
CEL
SZCZEGÓŁOWY

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI
ZADANIA

REALIZATORZY ZADANIA

TERMIN
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

1.Przeciwdziałanie
występowania
przemocy w
Powiecie
Nowotomyskim

1. Zwiększenie
wiedzy
społeczeństwa
lokalnego na
temat zjawiska
przemocy

1. Kampanie medialne
(spoty reklamowe,
ulotki, plakaty,
happeningi mające na
celu przeciwdziałanie
przemocy)

- PCPR w Nowym Tomyślu

2016-2026

Środki finansowe, gminy
powiatu, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

2016-2026

Środki finansowe, gminy
powiatu, budżet

- poradnia psychologiczno –
pedagogiczna w Nowym Tomyślu
- szkoły
- ośrodki pomocy społecznej
- organizacje pozarządowe
- gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych
- policja
- media
REALIZOWANO

2. Konferencje lokalne,
ogólnopolskie

- PCPR w Nowym Tomyślu

- poradnia psychologiczno –
pedagogiczna w Nowym Tomyślu

państwa, środki
zewnętrzne

- szkoły
- ośrodki pomocy społecznej
- organizacje pozarządowe
- gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych
- policja
- media
NIE REALIZOWANO
3. Warsztaty i spotkania
grupowe mające na celu
popularyzacje
procedury Niebieskiej
Karty

- PCPR w Nowym Tomyślu
- poradnia psychologiczno –
pedagogiczna w Nowym Tomyślu
- szkoły
- ośrodki pomocy społecznej
- organizacje pozarządowe
- gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych
- policja
- media
REALIZOWANO

2016-2026

Środki finansowe, gminy
powiatu, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

4. Konkursy na
programy edukacyjne w
zakresie
przeciwdziałania
przemocy realizowane
przez szkoły
- Inne

- PCPR w Nowym

2016-2026

Środki finansowe, gminy
powiatu, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

- poradnia psychologiczno –
pedagogiczna w Nowym Tomyślu
- szkoły
- organizacje pozarządowe
- gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych
- policja
-media
REALIZOWANO

2. Cel: Wsparcie i ochrona osób dotkniętych przemocą w rodzinie
CEL
SZCZEGÓŁOWY

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI
ZADANIA

REALIZATORZY ZADANIA

TERMIN
REALIZACJI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1. Działania
wspierające osób
doznających
przemocy

1. Pomoc dla osób
doznających
przemocy

1. Poradnictwo i
wsparcie specjalistyczne

- PCPR w Nowym Tomyślu

2016-2026

Środki finansowe
powiatu, gminy, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

2016-2026

Środki finansowe
powiatu, gminy, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

- ośrodki pomocy społecznej
REALIZOWANO

2. Monitoring i
interwencja kryzysowa
w środowiskach
zagrożonych przemocą

- PCPR w Nowym Tomyślu
- ośrodki pomocy społecznej

- przedstawiciele ochrony
zdrowia
- policja
REALIZOWANO
3. Opracowanie i
realizowanie
programów służącym
działaniom
profilaktycznym
mającym na celu
udzielanie pomocy
specjalistycznej, w
zakresie promowania i
wdrożenia
prawidłowych metod
wychowawczych w
stosunku do dzieci w
rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie

- PCPR w Nowym Tomyślu

4. Zapewnienie
schronienia osobom
doznającym przemocy
w rodzinie w mieszkaniu
chronionym
treningowym

- PCPR w Nowym Tomyślu

2016-2026

Środki finansowe
powiatu, gminy, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

2016-2026

Środki finansowe
powiatu, gminy, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

REALIZOWANO

REALIZOWANO

2. Współpraca
międzyinstytucjon
alna w obszarze
przeciwdziałania
przemocy

5. Opracowanie i
realizacja spotkań
(grupy wsparcia), zajęć,
warsztatów
skierowanych do osób
doznających przemocy

- PCPR w Nowym Tomyślu

1. Udział w Zespołach
interdyscyplinarnych i
grupach roboczych

- PCPR w Nowym Tomyślu:

2016-2026

Środki finansowe
powiatu, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

2016-2026

Środki finansowe gminy,
powiatu

2016-2026

Środki finansowe
powiatu, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

- ośrodki pomocy społecznej
- policja
REALIZOWANO

– ośrodki pomocy społecznej
- policja
- psycholodzy szkolni
- pedagodzy szkolni
- GKRPA
- kuratorzy sądowi
– ochrona zdrowia
REALIZOWANO

3.Wspieranie
dzieci i młodzieży
jako osoby
doznające
przemocy w
rodzinie

1. Pomoc
specjalistyczna

- poradnia psychologiczno –
pedagogiczna w Nowym Tomyślu
- pedagodzy, psycholodzy szkolni
- ośrodki pomocy społecznej
- policja
- ochrona zdrowia
REALIZOWANO

2. Zapewnienie
bezpieczeństwa
dzieciom krzywdzonym
w myśl art. 12a ustawy
o przeciwdziałaniu
przemocy

- poradnia psychologiczno –
pedagogiczna w Nowym Tomyślu

2016-2026

Środki finansowe
powiatu, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

corocznie

Środki finansowe
powiatu, gminy, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

- pedagodzy, psycholodzy szkolni
- ośrodki pomocy społecznej
- policja
- ochrona zdrowia
- PCPR
REALIZOWANO

4. Współpraca z
organizacjami
pozarządowymi

1. Pozyskanie dotacji w
ramach konkursów
ofert

- organizacje pozarządowe
BRAK DANYCH

3. Cel: Działania wobec osób stosujących przemoc
CEL
SZCZEGÓŁOWY

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA

REALIZATORZY ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1. Zwiększenie
skuteczności
oddziaływań
wobec osób
stosujących
przemoc w
rodzinie na
Terenie Powiatu
Nowotomyskiego

1. Prowadzenie
działań eliminujących
i ograniczających
stosowanie przemocy

1. Realizowanie wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie
programów oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych

- PCPR w Nowym Tomyślu

Działanie ciągłe

Środki finansowe
powiatu, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

Działanie ciągłe

Środki finansowe
powiatu, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

- organizacje pozarządowe
- ośrodki pomocy
społecznej
- Sąd Rejonowy w Nowym
Tomyślu
REALIZOWANO

2. Monitoring w środowisku
sprawców przemocy w rodzinie
przez okres 3 lat od zakończenia
udziału w programie korekcyjnoedukacyjnym.

- PCPR w Nowym Tomyślu
- organizacje pozarządowe
we współpracy z
ośrodkami pomocy
społecznej, policją,
Sądem Rejonowym w
Nowym Tomyślu
REALIZOWANO

2. Izolowanie osób
stosujących przemoc
w rodzinie od
członków rodziny

3. Opracowanie i realizacja
własnego programu
terapeutyczno-psychologicznego
dla osób stosujących przemoc

- PCPR w Nowym Tomyślu

1. Wykorzystanie możliwości
zgodnie z przepisami prawa

- Komenda Powiatowa
Policji w Nowym Tomyślu –

Działanie ciągłe

Środki finansowe
powiatu, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

2016- 2026

Środki finansowe
powiatu, środki
zewnętrzne

2016-2026

Środki finansowe
gminy, powiatu,
środki zewnętrzne

REALIZOWANO

- Komisariaty Policji z
terenu powiatu
nowotomyskiego
- Prokuratura Rejonowa w
Nowym Tomyślu
- Sąd Rejonowy w Nowym
Tomyślu
REALIZOWANO

3. Współpraca
1. Udział w Zespołach
międzyinstytucjonalna interdyscyplinarnych i grupach
w obszarze
roboczych
przeciwdziałania
przemocy

- PCPR w Nowym Tomyślu- ośrodki pomocy
społecznej
- policja
- psycholodzy szkolni
- pedagodzy szkolni
- GKRPA
- kuratorzy sądowi
REALIZOWANO

4. Cel: Podnoszenie kompetencji przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy
CEL
SZCZEGÓŁOWY

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA

REALIZATORZY ZADANIA

TERMIN REALI-ZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

1. Wspieranie
instytucji
przeciwdziałającyc
h przemocy w
rodzinie

1. Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych kadry
w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie

1. Warsztaty, szkolenia, kursy

- PCPR z Nowym Tomyślu

2016-2026

2.Inne formy organizowane w
ramach współpracy

- GKRPA

Środki finansowe
gminy, powiatu,
budżet państwa,
środki zewnętrzne

2. System wsparcia
kadr pomocy
społecznej

1. Superwizja

2016 - 2026

Środki finansowe
powiatu, budżet
państwa, środki
zewnętrzne

- Inne podmioty
REALIZOWANO

2. Spotkania integracyjno szkoleniowe

- PCPR w Nowym
Tomyślu
REALIZOWANO

Wnioski końcowe
Poniższa tabelka przedstawia zjawisko występowania przemocy na terenie powiatu nowotomyskiego:
Lp.
1
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Gmina
Liczba założonych
Niebieskich Kart w 2019 r.
Liczba zakończonych
procedur Niebieskich Kart w
2019 r.
Liczba spraw skierowanych
do Prokuratury Rejonowej z
uwagi na występującą
przemoc
Liczba spraw skierowanych
do Sądu Rejonowego w
Nowym Tomyślu z uwagi na
występującą przemoc
Liczba kobiet stosujących
przemoc
Liczba mężczyzn
stosujących przemoc
Liczba dzieci doznających
przemocy

Liczba posiedzeń grup
roboczych
Liczba toczących się
procedur Niebieskiej Karty

Nowy Tomyśl
32
16 z 2019 r.
12 z lat
poprzednich
0

Zbąszyń
16

Opalenica
27

Kuślin
6

Miedzichowo
5

Lwówek
6

Podsumowanie
92

21

24

6

4

9

80

3

1

0

0

0

4

0

9

0

0

0

0

9

3

2

4

0

0

0

9

30

19

23

0

5

13

90

6–
bezpośrednio,
44 - dzieci w
rodzinach, w
których
założono
Niebieskie
Karty
138

0

3

0

2

0

55

42

75

6

7

0

268

44

25

19

8

1

12

109

(łącznie z tymi, które
przeszły z poprzedniego
roku)
10. Liczba osób skierowanych
do udziału w programie
korekcyjno- edukacyjnym
dla osób stosujących
przemoc w rodzinie

14

1

1

2

0

5

23

•

Najwięcej wszczętych procedur Niebieskiej Karty było w gminie Nowy Tomyśl (32), najmniej w gminie Miedzichowo (5);

•

Najwięcej spotkań grup roboczych odbyło się w Nowym Tomyślu (138);

•

Żadnej grupy roboczej nie odnotowano w gminie Lwówek;

•

Najwięcej procedur Niebieskiej Karty zostało zakończonych w gminie Nowy Tomyśl (28);

•

Najwięcej procedur toczących się, w tym także tych które przeszły z 2018 r. na rok 2019 odnotowano w Nowym Tomyślu (44);

•

Wśród osób doświadczających przemocy w rodzinie w powiecie nowotomyskim jest najwięcej kobiet, a najmniej mężczyzn;

•

Największa liczba osób skierowanych do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest z gminy Nowy
Tomyśl.

Uchwałą Nr XVII/119/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. został przyjęty Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2026.
Zintegrowana współpraca wszystkich podmiotów takich jak: placówki oświatowe, ochrony zdrowia, jednostki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe,
zespoły interdyscyplinarne, lokalne media w znacznym stopniu przyczyniły się do zwiększania skuteczności pomocy dla osób doznających przemocy.
Świadomość społeczności lokalnej, dotyczącej możliwości korzystania z pomocy w sytuacjach związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie stale wzrasta.
Mieszkańcy powiatu nowotomyskiego mają możliwość stałej oferty działań pomocowych w formie poradnictwa specjalistycznego, programów edukacyjnych
i terapeutycznych.

Po analizie realizacji ww. programu należy podkreślić potrzebę permanentnego zwiększania poradnictwa specjalistycznego i działań profilaktycznych
ograniczających skalę przemocy w rodzinie. Poza tym szczególną uwagę należy poświęcić podnoszeniu kwalifikacji kadry pomocy społecznej.
Ważnym elementem przeciwdziałania przemocy jest kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie na programy korekcyjno – edukacyjne, wykorzystując
szczególnie nawiązaną współpracę z sądem i prokuraturą.

Opracował:
Zespół Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

