UCHWAŁA NR XXII/224/2020
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U.
z 2020 r.
poz. 713;
zm.:
Dz. U.
z 2020 r.
poz. 1378)
w związku
z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 218) uchwala się co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta
Robert Krajewski
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Załącznik do uchwały Nr XXII/224/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2020 r.
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2024
Spis treści
I. Wstęp.
II. Podstawy prawne do opracowania i realizacji Programu.
III. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie.
IV. Charakterystyka środowiska lokalnego i analiza problemów społecznych na terenie Miasta
Ostrów Mazowiecka.
V. Adresaci Programu.
VI. Realizacja.
VII. Pozytywne i negatywne aspekty realizacji Programu.
VIII. Cele programu.
IX. Wdrażanie programu.
X. Harmonogram realizacji Programu.
XI. Przewidywane efekty i rezultaty.
XII. Ewaluacja, sprawozdawczość i finansowanie Programu.
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I. WSTĘP.
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2024 stworzony został w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym. Miasto, na podstawie
zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 218), zobligowane jest do opracowania i realizacji takiego Programu. Stanowi on
narzędzie do eliminacji skutków występowania tego zjawiska oraz zapobiegania jego wystąpieniu.
Zjawisko przemocy w rodzinie, ze względu na swoją złożoność, zasługuje na miano problemu
interdyscyplinarnego i wymaga międzysektorowej ciągłej współpracy wielu instytucji i organizacji
pośrednio lub bezpośrednio związanych z problematyką przemocy w rodzinie. Tylko
podejmowanie wspólnych, systematycznych i ciągłych działań może w sposób skuteczny
przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie. Pomimo licznych działań
w dalszym ciągu zjawisko przemocy w rodzinie stanowi jeden z trudniejszych do rozwiązania
problemów społecznych w Mieście Ostrów Mazowiecka. Konieczne jest zatem w dalszym ciągu
systematyczne podnoszenie standardu usług adresowanych do osób doznających przemocy jak
i stosujących przemoc. Również wskazana jest dalsza pomoc odpowiednich służb do realizacji
profesjonalnych działań z zakresu przeciwdziałania temu zjawisku, a także działania w kierunku
skutecznego pomagania osobom z obu tych grup. Ważna jest też stała edukacja społeczeństwa,
mająca na celu zmianę świadomości w kwestii negatywnych i szkodliwych stereotypów na temat
stosowania przemocy, jak też roli kobiety i mężczyzny w życiu rodzinnym i społecznym. Między
innymi służyć ma temu opracowywanie i realizacja programów przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie Miasta Ostrów Mazowiecka planowany jest w perspektywie kilkuletniej i jest
kontynuacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Obecnie działania Programu obejmą lata 2021 - 2024.
W miarę potrzeb i zmiany sytuacji społecznej zadania i cele programu mogą ulec zmianom.
II. PODSTAWY PRAWNE DO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROGRAMU.
Program będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty normujące problematykę
przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 218);
2) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876);
3) Ustawa z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 821);
4) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.);
5) Ustawa z dnia
poz. 2050);

29 lipca

6) Ustawa z dnia 8 marca
poz. 713 z późn. zm.);

2005r.

o przeciwdziałaniu

1990 r.

o samorządzie

w trzeźwości

narkomanii
gminnym

(t.j.
(t.j.

i przeciwdziałaniu
Dz. U.

z 2020 r.

Dz. U.

z 2020 r.

7) Ustawa z dnia 14 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 685).
8) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
9) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
10) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.);
11) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1359);
12) Ustawa z dnia 25 lutego 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444);
13) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 30 z późn. zm.);
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14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie
Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z Nr 209, poz. 1245).
III. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE.
Przemoc domowa jest przestępstwem. Art. 2, pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako „jednorazowe albo powtarzające się, umyślnie
działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny,
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych
przemocą”. Podstawowym przepisem prawa karnego, związanym z zagadnieniem przemocy
w rodzinie jest art. 207 Kodeksu karnego. Przewiduje on karę za znęcanie się fizyczne lub
psychiczne nad osobą najbliższą, małoletnią, nieporadną, zależną. Od kilkunastu lat problem
przemocy zaczyna się przebijać do świadomości społecznej, co pociąga za sobą konieczność
podejmowania działań zaradczych przez, odpowiadające za te aspekty, podmioty i instytucje.
Z powodu wielu przykrych doświadczeń cierpią nie tylko osoby, które tej przemocy doznają, ale
również bezsilni świadkowie obserwujący akty przemocy, tj. najczęściej dzieci. Dzieci krzywdzone
charakteryzują się zaburzeniami zachowania związanymi z trudnością kontrolowania emocji
i rozpoznawania sytuacji społecznych, oraz obniżeniem poziomu empatii. Przemoc, zwłaszcza
w rodzinie, burzy porządek moralny. Zmierza do ukształtowania takiego obrazu świata, wzoru
przekonań i sądów, w którym wpisana jest ona jako norma. Dziecko wytwarza w sobie
przekonanie, że wzajemne relacje polegają na oddziaływaniu na siebie „sprawcy” i „ofiary”.
Brutalne wzorce osobowe utrwalają się tak, iż młody człowiek nie ma oporów przed biciem
i maltretowaniem słabszych i młodszych kolegów, czym rekompensuje sobie doznane krzywdy.
Maltretowanie dzieci zaburza ich rozwój poznawczy i społeczny, co objawia się trudnościami
w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, ograniczając tym samym możliwość wyrównania
doznawanego braku więzi emocjonalnych. Poszkodowane dzieci z reguły są nieufne, nastawione
do otoczenia wrogo, pełne negatywizmu, często przyjmują postawę biernego oporu.
W sytuacjach interpersonalnych dzieci te ujawniają mniejszą ekspresyjność emocjonalną,
zachowują się nieprzystępnie i unikają kontaktów z innymi dziećmi. Olbrzymie koszty przemocy
w rodzinie ponoszą nie tylko jednostki, ale całe społeczeństwo.
IV. CHARAKTERYSTYKA
ŚRODOWISKA
LOKALNEGO
I ANALIZA
SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA.

PROBLEMÓW

Miasto Ostrów Mazowiecka położone jest w północno-wschodniej części Mazowsza w odległości
90 km od Warszawy i 100 km od Białegostoku. Dzięki takiemu położeniu oraz przyjaznej polityce
władz Ostrowi Mazowieckiej w odniesieniu do działalności gospodarczej miasto jest siedzibą
licznych przedsiębiorstw. Władze miasta dbają także o zaspokajanie potrzeb mieszkańców
w takich dziedzinach życia społecznego jak: pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport
i rekreacja. Miasto zajmuje obszar 22 km2. Liczba ludności miasta Ostrów Mazowiecka na dzień
31.12.2019 r. wyniosła 22298 osób (dla porównania na koniec 2017 r.- 21962 osoby). Na dzień
31.12.2019 r. liczba osób bezrobotnych w mieście Ostrów Mazowiecka wynosiła 847 osób (w
2016 r. 1150 osób, w 2017 r.- 1017 osób, w 2018 r. 902 osoby).
Podstawowym narzędziem działań w zakresie przeciwdziałania występowaniu zjawiska
przemocy a jednocześnie policzalnym miernikiem tego zjawiska jest procedura "Niebieskiej
Karty" określona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie
procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209,
poz. 1245). Założenie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne ze wszczęciem postępowania,
jednak jest dla Policji oraz innych instytucji bodźcem do podjęcia działań prewencyjnych wobec
osób dotkniętych przemocą, stałego monitorowania ich sytuacji i ewentualnego podjęcia kroków
prawnych w celu wyeliminowania tego zjawiska. „Niebieska Karta" stanowi doskonałe źródło
informacji dla wszystkich służb i instytucji, których działania powinny być ukierunkowane na
pomoc osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy. Na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka działa
Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie, który został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
Nr 8/2011 z dnia 22.02.2011r. Sposób i organizację działań Zespołu określa Uchwała Rady
Miasta Ostrów Mazowiecka nr XLII/305/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków
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jego funkcjonowania. Obsługę organizacyjno– techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. W skład Zespołu wchodzą obecnie przedstawiciele Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Starostwa Powiatowego, Prokuratury
Rejonowej, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Sądu Rejonowego,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowych oraz szkół
podstawowych z terenu Miasta. W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, tworzone są grupy robocze, które prowadzą
działania w zależności od zgłaszanych potrzeb i problemów występujących w indywidualnych
przypadkach. Z przebiegu spotkań grup roboczych wynika, że interdyscyplinarność ma wiele
zalet: pełny przepływ informacji między członkami Zespołu, możliwość podjęcia działań
zaplanowanych i skoordynowanych, niepowielających się i wykluczających wzajemnie. W trakcie
spotkań członkowie grup roboczych mają możliwość zapoznania się ze sposobem realizacji
procedury Niebieskiej Karty przez poszczególne instytucje. Zespół Interdyscyplinarny i grupy
robocze w swojej pracy spotykają się z problemami przemocy w rodzinie, które często są
przyczyną lub skutkiem innych, złożonych trudności, jakich doświadcza rodzina. Współpraca
zespołowa sprzyja koordynacji działań na rzecz danej rodziny. Członkowie grup roboczych tj.
dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także
pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz kuratorzy zawodowi i społeczni sprawujący dozór/nadzór
nad osobami/rodzinami objętymi procedurą Niebieskiej Karty, wskazują na występowanie
w Ostrowi Mazowieckiej takich zjawisk jak: ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie,
uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, brak odpowiednich kompetencji
rodzicielskich, niedostateczna wiedza na temat rozwoju dziecka i odpowiedniego zaspokajania
jego potrzeb, kierowanie się nieprawidłowymi wzorcami społecznymi oraz długotrwałe choroby,
w tym choroby psychiczne. W wielu rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty występuje
problem uzależnienia od alkoholu– najczęściej u osób, wobec których istnieje podejrzenie, że
stosują przemoc. Praca z w/w osobami jest niezwykle trudna z uwagi na fakt, że często
odmawiają współpracy z grupą roboczą. Nie przejawiają także inicjatywy do podjęcia leczenia lub
podejmują je, jednak bezskutecznie. Należy zauważyć, że w rodzinach, w których jest osoba
uzależniona od alkoholu, występuje równolegle problem współuzależnienia pozostałych członków
rodziny a w konsekwencji powstawanie syndromu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), który jest
utrwaleniem schematów funkcjonowania psychospołecznego, powstałego w dzieciństwie
w rodzinie alkoholowej. Zobowiązuje to grupy robocze do równoczesnej pracy z samymi osobami
uzależnionymi od alkoholu jak i członkami ich rodzin. Ze sprawozdań z realizacji Programu
w poprzednim okresie programowania wynika, że do Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowi
Mazowieckiej w latach 2017-2019 wpłynęło 213 Niebieskich Kart część A, w tym w 2017 roku52, w 2018 roku-69 a w 2019- 92. W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
powołano w tym czasie 179 grup roboczych. Skuteczność działania grup, mierzona na podstawie
ilości zamkniętych spraw (najczęściej w wyniku ustania zjawiska przemocy w rodzinie), wyniosła
ponad 83%. Budżet Zespołu Interdyscyplinarnego wynosił średnio 1000,00zł rocznie
i przeznaczany był głównie na materiały edukacyjne dla członków Zespołu oraz materiały
biurowe. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych za swoją pracę
w Zespole i grupach roboczych nie otrzymują wynagrodzenia
V. ADRESACI PROGRAMU.
Adresatami Programu są:
1) mieszkańcy miasta Ostrów Mazowiecka;
2) osoby dotknięte przemocą w rodzinie;
3) osoby stosujące przemoc w rodzinie;
4) świadkowie przemocy;
5) specjaliści /osoby zaangażowane w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz instytucje/organizacje zajmujące się tym problemem.
VI. REALIZACJA.
1. Realizatorzy:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
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2) Miejska Świetlica Socjoterapeutyczna.
3) Psycholodzy, pedagodzy, kadra pedagogiczna ze szkół i przedszkoli miejskich.
4) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
6) Komenda Powiatowa Policji.
2. Kontrola i nadzór:
1) Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.
2) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka.
3. Zasady prowadzenia działań w przypadku występowania przemocy w rodzinie:
1) Bezpieczeństwo - obowiązkiem osób pomagających jest przede wszystkim zapewnienie
bezpieczeństwa osób objętych pomocą oraz samych pomagających.
2) Poufność- osoby korzystające z pomocy mają prawo do poufności oraz ochrony swoich
danych osobowych a szczególnie danych wrażliwych o osobie.
3) Dostępność i brak odpłatności (dla osoby otrzymującej pomoc) - pomoc udzielana jest
bezpłatnie wszystkim potrzebującym.
4) Rzetelność i profesjonalizm - pomoc udzielana jest rzetelnie, konkretnie i wyczerpująco,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osoby kompetentne.
5) Autonomia i motywacja - pomoc udzielana jest z poszanowaniem autonomii osoby
otrzymującej pomoc, w sposób mobilizujący do możliwie najszerszej aktywności
i samodzielności.
6) Interdyscyplinarność - osoby, instytucje i organizacje pomagające wspierają się na zasadach
partnerskiej współpracy.
7) Prawo do informacji - osoby korzystające z pomocy mają prawo do informacji o zakresie
pomocy oraz do zgłaszania swoich uwag lub skarg dotyczących jakości otrzymanej pomocy.
VII.

POZYTYWNE I NEGATYWNE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU.

1. Pozytywne aspekty realizacji Programu ułatwiające jego realizację:
1) akty prawne regulujące system przeciwdziałania i rozwiązywania problemów przemocy
w rodzinie;
2) dobra współpraca i przychylność władz samorządowych;
3) realizowana procedura „Niebieskie Karty”;
4) dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych i dzielnicowych;
5) gotowość do współpracy służb, instytucji i organizacji pozarządowych;
6) podnoszenie kwalifikacji i ciągłe doskonalenie zawodowe osób działających w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
7) zaangażowanie osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
8) postrzeganie przemocy jako jednego z najpoważniejszych problemów społecznych;
9) zwiększająca się świadomość społeczna na temat zjawiska przemocy w rodzinie;
10) silne więzi rodzinne;
11) programy profilaktyczne adresowane do różnych grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli –
rodzice).
2. Negatywne spekty realizacji Programu utrudniające jego realizację:
1) występowanie sprzeczności pomiędzy istniejącymi przepisami prawa, a możliwością ich
zastosowania w praktyce przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości;
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2) nadal funkcjonujące w społeczeństwie mity, przekonania i stereotypy na temat przemocy
w rodzinie;
występowanie
w rodzinach
patologii
(m.in.
alkoholizm,
narkomania,
przestępczość);
3) rozpad więzi rodzinnych, ubóstwo, niski poziom wiedzy społecznej nt. możliwości korzystania
z pomocy, brak współpracy rodziny w zakresie przezwyciężania kryzysów,
4) niska skuteczność oddziaływań terapeutycznych wobec osób uzależnionych;
5) niewystarczająca skuteczność oddziaływań interwencyjno - motywacyjnych wobec osób
stosujących przemoc;
6) niewystarczająca skuteczność działań związanych z ochroną osób doznających przemocy;
7) zbyt mała liczba mieszkań socjalnych dla osób doznających przemocy w rodzinie;
8) niewystarczająca współpraca instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie oraz placówek lecznictwa odwykowego (słaby przepływ informacji – czynnik ludzki,
niedopracowane procedury);
9) problem
wypalenia
zawodowego
osób/służb
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

realizujących

zadania

związane

10) niewystarczające środki finansowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
VIII.

CELE PROGRAMU.

1. Cel główny: Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w Mieście Ostrów Mazowiecka,
zapewnienie ochrony jej ofiarom oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców poprzez
interdyscyplinarne działania prewencyjne, edukacyjne, wspierające i zaradcze.
2. Cele szczegółowe:
1) Interdyscyplinarna współpraca służb i instytucji w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w tym w ramach działań interwencyjnych – procedura „Niebieskie Karty”.
2) Zwiększenie skuteczności pomocy i ochrony dla osób doznających przemocy w rodzinie.
3) Zwiększenie skuteczności działań motywacyjno – interwencyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie.
4) Podniesienie skuteczności działań służb świadczących pomoc osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie i wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
5) Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu propagowanie
skutecznych sposobów powstrzymania przemocy.
6) Działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
7) Zmiana postaw, przekonań i zachowań mieszkańców Miasta Ostrów Mazowiecka wobec
zjawiska przemocy.
IX.

WDRAŻANIE PROGRAMU.

1. Współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
2. Współuczestnictwo
w rodzinie i jej skutkom.

w programach

i kampaniach

ds.

Przeciwdziałania

społecznych

poświęconych

Przemocy
przemocy

3. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne, zajęcia korekcyjnoedukacyjne w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem – indywidualne i grupowe.
4. Zwiększenie wiedzy mieszkańców miasta na temat przemocy w rodzinie m.in. poprzez
organizowanie
prelekcji
i pogadanek
oraz
upowszechnianie
materiałów
edukacyjnoinformacyjnych, w tym o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania
przemocy w rodzinie.
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5. Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki agresji i przemocy, m.in. poprzez
kontynuowanie działalności Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej, organizowanie zajęć
w ramach szkolnych programów profilaktyki.
6. Prowadzenie działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wśród osób dorosłych, m.in. poprzez promowanie grup wsparcia, organizowanie spotkań
edukacyjnych i zajęć warsztatowych, wdrażanie programów psychoedukacyjnych.
7. Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
X.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU.

Program realizowany będzie na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w latach 2021 - 2024.
Wdrażanie Programu rozpocznie się po jego uchwaleniu, a działania zaplanowane do realizacji
w ramach Programu będą wdrażane w formie ciągłej.
XI.

PRZEWIDYWANE EFEKTY I REZULTATY.

Wszelkie cele i działania zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego Programu mają służyć
przede wszystkim poprawie sytuacji rodzin doznających przemocy, jak i ochronie rodzin
zagrożonych przemocą. Realizując działania zawarte w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 planuje się osiągnąć następujące efekty:
1) Sprawne i efektywne działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
2) Świadczenie kompleksowej pomocy dla osób doświadczających przemocy oraz świadków
przemocy w rodzinie.
3) Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy, jak i poradnictwa specjalistycznego zarówno
dla osób doznających przemocy w rodzinie, jak dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
4) Zwiększenie poziomu wiedzy osób stosujących przemoc na temat skutków prawnomoralnych
przemocy w rodzinie.
5) Wzrost liczby osób (sprawców przemocy) potrafiących kontrolować swoje agresywne
zachowania oraz rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy.
6) Nabycie przez dzieci i młodzież umiejętności i wiedzy na temat podstawowych zasad
przeciwdziałania przemocy.
7) Nabycie przez rodziców wiedzy i umiejętności na temat właściwych ról i postaw rodzicielskich,
a także właściwego rozwiązywania wewnątrzrodzinnych konfliktów w rodzinach zagrożonych
przemocą.
8) Zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki
u specjalistów zajmujących się tą problematyką.

i przeciwdziałania

przemocy

w rodzinie

9) Zwiększenie efektywności pracy pracowników służb i instytucji udzielających pomocy
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
10) Zmiana postaw mieszkańców Miasta Ostrów Mazowiecka wobec zjawiska przemocy
w rodzinie.
XII.

EWALUACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I FINANSOWANIE PROGRAMU.

1. Ewaluację Programu będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez
następujące wskaźniki monitoringowe:
a) liczba rodzin
w rodzinie,

objętych

wsparciem

z systemu

pomocy

społecznej

z powodu

przemocy

b) liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej z powodu alkoholizmu,
c) liczba rodzin objętych pracą socjalną,
d) liczba rodzin objętych poradnictwem oraz liczba udzielonych porad,
e) liczba przeprowadzonych interwencji,
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f) liczba grup wsparcia i grup samopomocowych dla rodzin dotkniętych przemocą,
g) liczba dzieci objętych pomocą w ramach świetlic socjoterapeutycznych,
h) liczba osób przebywający w ośrodkach wsparcia,
i) liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności edukacyjnej i informacyjnej oraz
szkoleniowej,
j) liczba programów i kampanii społecznych,
k) liczba osób objętych oddziaływaniem Zespołu Interdyscyplinarnego,
l) liczba powołanych grup roboczych.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu przygotuje w terminie do 31 marca każdego roku za
rok poprzedni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przedstawi je Burmistrzowi Miasta oraz
Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka.
3. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2024 będzie finansowany ze środków Miasta Ostrów Mazowiecka.
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