UCHWAŁA NR XVIII/135/2016
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę 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. z 2015 r. poz. 1390) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale 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", wprowadza się następującą zmianę:
- załącznik do uchwały "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", otrzymuje brzmienie zgodne z
załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/135/2016
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
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
Rozdział 1.
Wstęp
Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia metod wychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie sokólskim na lata 2013-2017, ma
na celu udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom zagrożonym przemocą w rodzinie, zwłaszcza w
zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w
rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
W programie wyznaczono cel główny i cele szczegółowe oraz działania podejmowane na terenie
powiatu, które w efekcie powinny przyczynić się do zmniejszenia skali przemocy w rodzinie.
Konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społecznej dostarczającej
wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia z tym problemem.
Wymierny efekt przyniesie podjęcie działań w ramach współpracy między służbami społecznymi
zaangażowanymi w realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Rozdział 2.
Cele programu
§ 1. Celem głównym programu jest zmniejszenie skali przemocy w rodzinie.
§ 2. Program realizowany będzie przez podejmowanie działań profilaktycznych w rodzinach z
tzw. grupy ryzyka.
§ 3. Program skierowany jest na podejmowanie kompleksowych działań mających na celu
udzielenie specjalistycznej pomocy ofiarom, jak również promowanie i wdrażanie prawidłowych
metod wychowawczych dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową.
§ 4. Cel główny programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:
1) zwiększenie świadomości społecznej z zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie;
2) udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w której występuje przemoc domowa;
3) pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i zagrożonych
przemocą;
4) zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.
5) propagowanie prawidłowych metod wychowawczych, postaw rodzicielskich, sposobów
rozwiązywania konfliktów w rodzinie, nawiązywania pozytywnych relacji między członkami
rodziny;
6) zapewnienie usług poradniczych, wspierających i edukacyjnych dla wszystkich rodzin.

Rozdział 3.
Sposób realizacji programu i jego adresaci
§ 5. 1. Program realizowany będzie poprzez wykonanie następujących zadań:
1) zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach płynących z przemocy w rodzinie:
a) prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
b) poszerzanie wiedzy o skutkach przemocy w rodzinie,
c) prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym skierowanych do rodziców;
2) udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w której występuje przemoc domowa;
a) wspieranie rodzin, udzielanie pomocy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej,
b) rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin będących w kryzysie,
c) wspieranie rodzin we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania
przez:
- pracę socjalną,
- poradnictwo rodzinne,
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo psychologiczne,
- poradnictwo pedagogiczne;
3) pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych
przemocą - współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, sądem rodzinnym, poradniami
psychologiczno – pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
4) zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych:
a) wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo–wychowawczych,
b) wspieranie rodzin w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,
c) umożliwienie rodzicom
psychologicznych;
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5) propagowanie prawidłowych metod wychowawczych, postaw rodzicielskich, sposobów
rozwiązywania konfliktów w rodzinie, nawiązywania pozytywnych relacji między członkami
rodziny:
a) wspieranie inicjatyw służących budowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich,
b) propagowanie i inicjowanie działań przygotowujących do prawidłowego wychowania dzieci,
c) wspieranie rodzin zagrożonych dysfunkcjami:
- zapewnienie wsparcia rodzicom mającym problemy wychowawcze z dziećmi,
- zapewnienie wsparcia dzieciom mającym problemy wychowawcze i edukacyjne,
- informowanie o możliwości korzystania z dziennych form opieki na dziećmi (świetlice
socjoterapeutyczne, środowiskowe domy samopomocy);
6) zapewnienie usług poradniczych, wspierających i edukacyjnych dla wszystkich rodzin:
a) rozwijanie lokalnej infrastruktury informacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej wspomagającej
rodzinę w rozwiązywaniu problemów społecznych,

b) współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju i prawidłowego funkcjonowania
rodzin, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
§ 6. Adresatami programu są rodziny dotknięte przemocą, w tym:
1) ofiary przemocy;
2) sprawcy przemocy;
3) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych;
4) dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym;
5) osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i niedostosowane społecznie.
Rozdział 4.
Realizator programu
§ 7. Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przy
współpracy podmiotów działających na rzecz pomocy rodzinie oraz przy współpracy placówek
oświatowych.
Rozdział 5.
Oczekiwane rezultaty programu
§ 8. 1. Oczekiwane rezultaty programu:
1) zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach płynących z przemocy w rodzinie;
2) zmiana postawy społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie;
3) odniesienie poziomu świadomości mieszkańców powiatu w zapobieganiu zjawisku przemocy w
rodzinie;
4) odpowiednie przygotowanie osób pomagających ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie;
5) zapewnienie należytej opieki dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
6) wzmocnienie rodziny w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;
7) rozwój wiedzy i umiejętności rodziców w prawidłowym funkcjonowaniu;
8) pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów wynikających z sytuacji kryzysowej;
9) koordynacja działań służb i organizacji działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie,
zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;
10) wzrost świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania wsparcia i pomocy ze strony
instytucji i organizacji pozarządowych działających w powiecie;
11) wzrost poczucia bezpieczeństwa osób zagrożonych przemocą;
12) zmniejszenie ilości rodzin dysfunkcyjnych;
13) ograniczenie zjawiska przemocy i towarzyszących mu zjawisk patologicznych oraz poprawa
kondycji rodziny.
2. W celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów wskazane jest nawiązanie współpracy z różnymi
instytucjami, placówkami i organizacjami pozarządowymi, które swoimi działaniami wspierają osoby
i rodziny doświadczające przemocy domowej.
Rozdział 6.
Harmonogram działań
§ 9. W celu prawidłowej realizacji programu, wprowadza się harmonogram działań, zgodny z
poniższą tabelą:

Priorytet

Zadanie

Podniesienie poziomu
wiedzy u
mieszkańców powiatu
sokólskiego, w tym
szczególnie osób
zagrożonych przemocą
w rodzinie, na temat
promowania
prawidłowych metod
wychowawczych i
kompetencji
społecznych

Umieszczanie
informacji na
stronie
internetowej
powiatu
sokólskiego treści
informacyjno edukacyjnych
związanych z
promowaniem
pozytywnych
wzorców
wychowawczych,
prawidłowej
komunikacji i
umiejętności
społecznych
Realizacja różnych
form oddziaływań
profilaktyczno edukacyjnych
skierowanych do
uczniów szkół
ponadgimnazjalnyc
h i SOSW w
Sokółce, dla
których Powiat
Sokólski jest
organem
prowadzącym
Organizowania
spotkań z
rodzicami
mającymi na celu
rozwój wiedzy z
zakresu
właściwych metod
wychowawczych
oraz postaw
rodzicielskich
Organizowanie
specjalistycznego
poradnictwa i
wsparcia osób
uwikłanych w
przemoc.
Realizacja
programu
korekcyjno edukacyjnego dla
osób stosujących
przemoc
Konsultowanie

Podniesienie poziomu
wiedzy oraz nabycie
umiejętności przez
młodzież w zakresie
komunikacji i
umiejętności
społecznych

Edukacja
rodziców/opiekunów
w zakresie właściwych
postaw rodzicielskich,
metod i form
wychowania, radzenia
sobie w sytuacjach
trudnych oraz
konsekwencji
stosowania przemocy
Wsparcie dla osób
zagrożonych i
uwikłanych w
przemoc w rodzinie

Współpraca instytucji

Wskaźniki
osiągnięcia
celu
- liczba
ogłoszonych
informacji

Realizatorzy, partnerzy

Termin
realizacji

PCPR, placówki systemu
oświaty i ochrony zdrowia,
KPP, organizacje
pozarządowe

2016-2017

- liczba
spotkań,
prelekcji,
pogadanek

PCPR, Poradnie
psychologicznopedagogiczne, placówki
systemu oświaty, organizacje
pozarządowe

2016-2017

- liczba spotkań

PCPR, placówki oświatowe z
terenu powiatu sokólskiego,
organizacje pozarządowe

2016-2017
w miarę
potrzeb

- liczba spotkań
ze specjalistami
i trenerami,

PCPR, Poradnie
psychologicznopedagogiczne, specjaliści i
trenerzy zajmujący się
tematem przemocy,

2016 -2017

- liczba

PCPR, OPS, KPP, Poradnie

2016 -2017

III i IV
kwartał
roku

na rzecz zapobiegania
i zwalczania przemocy
w rodzinie

przez specjalistów
różnych dziedzin
problemów osób i
rodzin,

konsultacji,

psychologicznopedagogiczne, placówki
oświatowe z terenu powiatu
sokólskiego

Rozdział 7.
Ewaluacja i monitoring programu
§ 10. W lokalnym systemie działań w obszarze rozwiązywania problemów społecznych rodziny
będzie brany pod uwagę udział innych podmiotów i instytucji, tak aby program stanowił pełne i
kompleksowe ujęcie systemu wsparcia i pomocy dla rodzin a zwłaszcza ofiar przemocy domowej.
§ 11. Monitoring z przebiegu realizacji programu odbywać się będzie w oparciu o pozyskiwane
informacje od podmiotów zaangażowanych w jego realizację oraz sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.
§ 12. Program pozostaje w ścisłej spójności z Powiatowym Programem Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sokólskim na lata 20162020 i będzie wspólnie z nim monitorowany.
§ 13. Program
jest dokumentem otwartym i elastycznym, może podlegać okresowym
weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom, wynikającym z występujących potrzeb społeczności
powiatu sokólskiego.

