UCHWAŁA NR XXVI/185/2013
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie sokólskim
na lata 2013 – 2017"
Na podstawie art. 6 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146,
Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie sokólskim na lata 2013 – 2017”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Łabieniec

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/185/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Powiatowy program profilaktyczny w zakresie
promowania i wdroĪenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagroĪonych przemocą w rodzinie
w powiecie sokólskim
na lata 2013-2017

WstĊp
Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdroĪenia metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagroĪonych przemocą w rodzinie w powiecie sokólskim
na lata 2013-2017, ma na celu udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom zagroĪonym
przemocą w rodzinie, zwłaszcza w zakresie promowania i wdroĪenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagroĪonych przemocą w rodzinie.
W programie wyznaczono cel główny i cele szczegółowe oraz działania podejmowane na
terenie powiatu, które w efekcie powinny przyczyniü siĊ do zmniejszenia skali przemocy
w rodzinie, wdroĪenie prawidłowych metod wychowawczych dzieci w rodzinach zagroĪonych
przemocą.
Konieczne jest podjĊcie działaĔ zmierzających w kierunku edukacji społecznej
dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia z tym problemem.
NajwiĊkszy efekt z podejmowanych działaĔ widoczny bĊdzie w sytuacji współpracy
pomiĊdzy słuĪbami społecznymi zaangaĪowanymi w realizacjĊ zadaĔ dotyczących
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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1. Cele programu
Celem głównym programu jest zmniejszenie skali przemocy w rodzinie. Realizowany on
bĊdzie przez podejmowanie działaĔ profilaktycznych w rodzinach z tzw. grupy ryzyka.
Istotnym jest podejmowanie kompleksowych działaĔ mających na celu udzielenie
specjalistycznej pomocy ofiarom, jak równieĪ promowanie i wdraĪanie prawidłowych metod
wychowawczych dzieci w rodzinach zagroĪonych przemocą domową.

Cel główny programu bĊdzie realizowany przez cele szczegółowe:
1. ZwiĊkszenie ĞwiadomoĞci społecznej z zagroĪeĔ płynących z przemocy w rodzinie.
2. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w której wystĊpuje przemoc domowa.
3. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opiekuĔczo-wychowawczymi
i zagroĪonych przemocą.
4. Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i Ğrodowiskowych.
5. Propagowanie

prawidłowych

metod

wychowawczych,

postaw

rodzicielskich,

sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie, nawiązywania pozytywnych relacji
miĊdzy członkami rodziny.
6. Zapewnienie usług poradniczych, wspierających i edukacyjnych dla wszystkich rodzin.

Sposób realizacji programu
1.

ZwiĊkszenie ĞwiadomoĞci społecznej z zagroĪeĔ płynących z przemocy w rodzinie
Zadania:
1.1 prowadzenie działaĔ profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do mieszkaĔców
powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
1.2 poszerzanie wiedzy o skutkach przemocy w rodzinie,
1.3 prowadzenie działaĔ o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym skierowanych do
rodziców,
1.4 opracowanie materiałów instruktaĪowych, procedur postĊpowania w przypadku
wystĊpowania przemocy w rodzinie.
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2. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w której wystĊpuje przemoc domowa
Zadania:
2.1

wspieranie rodzin, udzielanie pomocy, w tym ze szczególnym uwzglĊdnieniem
pracy socjalnej,

2.2

rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin bĊdących w kryzysie,

2.3

wspieranie rodzin we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolnoĞci do prawidłowego
funkcjonowania przez:
a) pracĊ socjalną,
b) poradnictwo rodzinne,
c) poradnictwo prawne,
d) poradnictwo psychologiczne,
e) poradnictwo pedagogiczne.

3.

Pomoc

rodzinom

dysfunkcyjnym,

z

problemami

opiekuĔczo-wychowawczym

i zagroĪonych przemocą.
Zadania:
3.1 współpraca z oĞrodkami pomocy społecznej, sądem rodzinnym, poradniami
psychologiczno – pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie
pomocy rodzinom znajdującym siĊ w trudnej sytuacji Īyciowej.

4. Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i Ğrodowiskowych
Zadania:
4.1 wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuĔczo – wychowawczych,
4.2 wspieranie rodzin w przezwyciĊĪaniu sytuacji kryzysowej,
4.3 umoĪliwienie rodzicom i dzieciom korzystania z porad socjalnych, prawnych
i psychologicznych.

5. Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych, postaw rodzicielskich, sposobów
rozwiązywania konfliktów w rodzinie, nawiązywania pozytywnych relacji miĊdzy
członkami rodziny
Zadania:
5.1 wspieranie inicjatyw słuĪących budowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich,
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5.2 propagowanie i inicjowanie działaĔ przygotowujących do prawidłowego wychowania
dzieci,
5.3 wspieranie rodzin zagroĪonych dysfunkcjami:
a) zapewnienie wsparcia rodzicom mającym problemy wychowawcze z dzieümi,
b) zapewnienie wsparcia dzieciom mającym problemy wychowawcze i edukacyjne,
c) informowanie o moĪliwoĞci korzystania z dziennych form opieki na dzieümi
(Ğwietlice socjoterapeutyczne, Ğrodowiskowe domy samopomocy).

6. Zapewnienie usług poradniczych, wspierających i edukacyjnych dla wszystkich rodzin.
Zadania:
6.1 rozwijanie lokalnej infrastruktury informacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej
wspomagającej rodzinĊ w rozwiązywaniu problemów społecznych,
6.2 współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju i prawidłowego
funkcjonowania rodzin, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

2. Adresatami programu są:
1. Rodziny dotkniĊte przemocą, w tym:
a) ofiary przemocy,
b) sprawcy przemocy,
2. Rodziny

przeĪywające

trudnoĞci

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuĔczo

–

wychowawczych.
3. Dzieci i młodzieĪ zagroĪona niedostosowaniem społecznym.
4. Osoby znajdujące siĊ w trudnej sytuacji Īyciowej i niedostosowane społecznie.

3. Realizator programu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce we współpracy z:
1) oĞrodkami pomocy społecznej,
2) komendą powiatową policji,
3) sądem rejonowym – wydziałem rodzinnym,
4) szkołami i innymi placówkami oĞwiatowo – wychowawczymi,
5) organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz rodziny,
6) gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych,
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7) poradniami psychologiczno-pedagogiczne.

4. Oczekiwane rezultaty programu
1.

ZwiĊkszenie ĞwiadomoĞci społecznej o zagroĪeniach płynących z przemocy
w rodzinie.

2.

Zmiana postawy społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

3.

Podniesienie poziomu ĞwiadomoĞci mieszkaĔców powiatu w zapobieganiu zjawisku
przemocy w rodzinie.

4. Odpowiednie przygotowanie osób pomagających ofiarom i sprawcom przemocy
w rodzinie.
5. Zapewnienie naleĪytej opieki dzieciom i rodzinom znajdującym siĊ w trudnej sytuacji
Īyciowej.
6. Wzmocnienie rodziny w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi.
7. Rozwój wiedzy i umiejĊtnoĞci rodziców w prawidłowym funkcjonowaniu.
8. Pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów wynikających z sytuacji kryzysowej.
9. Koordynacja działaĔ słuĪb i organizacji działających na rzecz pomocy dziecku
i rodzinie, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
10. Wzrost ĞwiadomoĞci społecznej w zakresie moĪliwoĞci uzyskania wsparcia i pomocy
ze strony instytucji i organizacji pozarządowych działających w powiecie.
11. Wzrost poczucia bezpieczeĔstwa osób zagroĪonych przemocą.
12. Zmniejszenie iloĞci rodzin dysfunkcyjnych.
13. Ograniczenie zjawiska przemocy i towarzyszących mu zjawisk patologicznych oraz
poprawa kondycji rodziny.
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5. Podsumowanie
W celu osiągniĊcia zamierzonych celów szczegółowych wskazane jest nawiązywanie
współpracy z róĪnymi instytucjami, placówkami i organizacjami pozarządowymi, które
swoimi działaniami wspierają osoby i rodziny doĞwiadczające przemocy domowej.
Zakłada siĊ, Īe program przyczyni siĊ do usprawnienia systemu przeciwdziałania
przemocy.
Program ma charakter otwarty i moĪe byü aktualizowany w miarĊ pojawiających siĊ
potrzeb. W lokalnym systemie działaĔ w obszarze rozwiązywania problemów społecznych
rodziny bĊdzie brany pod uwagĊ udział innych podmiotów i instytucji, tak aby program
stanowił pełne i kompleksowe ujĊcie systemu wsparcia i pomocy dla rodzin a zwłaszcza ofiar
przemocy domowej.
!

7

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/185/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Powiatowy program profilaktyczny w zakresie
promowania i wdroĪenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagroĪonych przemocą w rodzinie
w powiecie sokólskim
na lata 2013-2017

WstĊp
Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdroĪenia metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagroĪonych przemocą w rodzinie w powiecie sokólskim
na lata 2013-2017, ma na celu udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom zagroĪonym
przemocą w rodzinie, zwłaszcza w zakresie promowania i wdroĪenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagroĪonych przemocą w rodzinie.
W programie wyznaczono cel główny i cele szczegółowe oraz działania podejmowane na
terenie powiatu, które w efekcie powinny przyczyniü siĊ do zmniejszenia skali przemocy
w rodzinie, wdroĪenie prawidłowych metod wychowawczych dzieci w rodzinach zagroĪonych
przemocą.
Konieczne jest podjĊcie działaĔ zmierzających w kierunku edukacji społecznej
dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia z tym problemem.
NajwiĊkszy efekt z podejmowanych działaĔ widoczny bĊdzie w sytuacji współpracy
pomiĊdzy słuĪbami społecznymi zaangaĪowanymi w realizacjĊ zadaĔ dotyczących
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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1. Cele programu
Celem głównym programu jest zmniejszenie skali przemocy w rodzinie. Realizowany on
bĊdzie przez podejmowanie działaĔ profilaktycznych w rodzinach z tzw. grupy ryzyka.
Istotnym jest podejmowanie kompleksowych działaĔ mających na celu udzielenie
specjalistycznej pomocy ofiarom, jak równieĪ promowanie i wdraĪanie prawidłowych metod
wychowawczych dzieci w rodzinach zagroĪonych przemocą domową.

Cel główny programu bĊdzie realizowany przez cele szczegółowe:
1. ZwiĊkszenie ĞwiadomoĞci społecznej z zagroĪeĔ płynących z przemocy w rodzinie.
2. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w której wystĊpuje przemoc domowa.
3. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opiekuĔczo-wychowawczymi
i zagroĪonych przemocą.
4. Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i Ğrodowiskowych.
5. Propagowanie

prawidłowych

metod

wychowawczych,

postaw

rodzicielskich,

sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie, nawiązywania pozytywnych relacji
miĊdzy członkami rodziny.
6. Zapewnienie usług poradniczych, wspierających i edukacyjnych dla wszystkich rodzin.

Sposób realizacji programu
1.

ZwiĊkszenie ĞwiadomoĞci społecznej z zagroĪeĔ płynących z przemocy w rodzinie
Zadania:
1.1 prowadzenie działaĔ profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do mieszkaĔców
powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
1.2 poszerzanie wiedzy o skutkach przemocy w rodzinie,
1.3 prowadzenie działaĔ o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym skierowanych do
rodziców,
1.4 opracowanie materiałów instruktaĪowych, procedur postĊpowania w przypadku
wystĊpowania przemocy w rodzinie.
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2. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w której wystĊpuje przemoc domowa
Zadania:
2.1

wspieranie rodzin, udzielanie pomocy, w tym ze szczególnym uwzglĊdnieniem
pracy socjalnej,

2.2

rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin bĊdących w kryzysie,

2.3

wspieranie rodzin we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolnoĞci do prawidłowego
funkcjonowania przez:
a) pracĊ socjalną,
b) poradnictwo rodzinne,
c) poradnictwo prawne,
d) poradnictwo psychologiczne,
e) poradnictwo pedagogiczne.

3.

Pomoc

rodzinom

dysfunkcyjnym,

z

problemami

opiekuĔczo-wychowawczym

i zagroĪonych przemocą.
Zadania:
3.1 współpraca z oĞrodkami pomocy społecznej, sądem rodzinnym, poradniami
psychologiczno – pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie
pomocy rodzinom znajdującym siĊ w trudnej sytuacji Īyciowej.

4. Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i Ğrodowiskowych
Zadania:
4.1 wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuĔczo – wychowawczych,
4.2 wspieranie rodzin w przezwyciĊĪaniu sytuacji kryzysowej,
4.3 umoĪliwienie rodzicom i dzieciom korzystania z porad socjalnych, prawnych
i psychologicznych.

5. Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych, postaw rodzicielskich, sposobów
rozwiązywania konfliktów w rodzinie, nawiązywania pozytywnych relacji miĊdzy
członkami rodziny
Zadania:
5.1 wspieranie inicjatyw słuĪących budowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich,
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5.2 propagowanie i inicjowanie działaĔ przygotowujących do prawidłowego wychowania
dzieci,
5.3 wspieranie rodzin zagroĪonych dysfunkcjami:
a) zapewnienie wsparcia rodzicom mającym problemy wychowawcze z dzieümi,
b) zapewnienie wsparcia dzieciom mającym problemy wychowawcze i edukacyjne,
c) informowanie o moĪliwoĞci korzystania z dziennych form opieki na dzieümi
(Ğwietlice socjoterapeutyczne, Ğrodowiskowe domy samopomocy).

6. Zapewnienie usług poradniczych, wspierających i edukacyjnych dla wszystkich rodzin.
Zadania:
6.1 rozwijanie lokalnej infrastruktury informacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej
wspomagającej rodzinĊ w rozwiązywaniu problemów społecznych,
6.2 współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju i prawidłowego
funkcjonowania rodzin, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

2. Adresatami programu są:
1. Rodziny dotkniĊte przemocą, w tym:
a) ofiary przemocy,
b) sprawcy przemocy,
2. Rodziny

przeĪywające

trudnoĞci

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuĔczo

–

wychowawczych.
3. Dzieci i młodzieĪ zagroĪona niedostosowaniem społecznym.
4. Osoby znajdujące siĊ w trudnej sytuacji Īyciowej i niedostosowane społecznie.

3. Realizator programu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce we współpracy z:
1) oĞrodkami pomocy społecznej,
2) komendą powiatową policji,
3) sądem rejonowym – wydziałem rodzinnym,
4) szkołami i innymi placówkami oĞwiatowo – wychowawczymi,
5) organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz rodziny,
6) gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych,
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7) poradniami psychologiczno-pedagogiczne.

4. Oczekiwane rezultaty programu
1.

ZwiĊkszenie ĞwiadomoĞci społecznej o zagroĪeniach płynących z przemocy
w rodzinie.

2.

Zmiana postawy społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

3.

Podniesienie poziomu ĞwiadomoĞci mieszkaĔców powiatu w zapobieganiu zjawisku
przemocy w rodzinie.

4. Odpowiednie przygotowanie osób pomagających ofiarom i sprawcom przemocy
w rodzinie.
5. Zapewnienie naleĪytej opieki dzieciom i rodzinom znajdującym siĊ w trudnej sytuacji
Īyciowej.
6. Wzmocnienie rodziny w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi.
7. Rozwój wiedzy i umiejĊtnoĞci rodziców w prawidłowym funkcjonowaniu.
8. Pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów wynikających z sytuacji kryzysowej.
9. Koordynacja działaĔ słuĪb i organizacji działających na rzecz pomocy dziecku
i rodzinie, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
10. Wzrost ĞwiadomoĞci społecznej w zakresie moĪliwoĞci uzyskania wsparcia i pomocy
ze strony instytucji i organizacji pozarządowych działających w powiecie.
11. Wzrost poczucia bezpieczeĔstwa osób zagroĪonych przemocą.
12. Zmniejszenie iloĞci rodzin dysfunkcyjnych.
13. Ograniczenie zjawiska przemocy i towarzyszących mu zjawisk patologicznych oraz
poprawa kondycji rodziny.
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5. Podsumowanie
W celu osiągniĊcia zamierzonych celów szczegółowych wskazane jest nawiązywanie
współpracy z róĪnymi instytucjami, placówkami i organizacjami pozarządowymi, które
swoimi działaniami wspierają osoby i rodziny doĞwiadczające przemocy domowej.
Zakłada siĊ, Īe program przyczyni siĊ do usprawnienia systemu przeciwdziałania
przemocy.
Program ma charakter otwarty i moĪe byü aktualizowany w miarĊ pojawiających siĊ
potrzeb. W lokalnym systemie działaĔ w obszarze rozwiązywania problemów społecznych
rodziny bĊdzie brany pod uwagĊ udział innych podmiotów i instytucji, tak aby program
stanowił pełne i kompleksowe ujĊcie systemu wsparcia i pomocy dla rodzin a zwłaszcza ofiar
przemocy domowej.
!
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