UCHWAŁA NR XXVII/166/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Aneksu do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2020
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) w związku z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Aneks do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/166/17
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 listopada 2017 r.
Cel główny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Monieckim na lata 2015-2020:
Ograniczenie skali problemu i skutków stosowania przemocy
Cele szczegółowe i zadania:
Cele szczegółowe

Upowszechnianie
informacji
o możliwościach i formach
udzielania pomocy osobom
dotkniętym przemocą
i stosującym przemoc
w rodzinie.

Podnoszenie świadomości
społecznej na temat
przyczyn i skutków
przemocy w rodzinie.

Zwiększenie dostępu do
specjalistycznej pomocy
i wsparcia ofiar przemocy
w rodzinie.

Zadania
1.Upowszechnienie informacji o formach
wsparcia oraz instytucjach i placówkach
udzielających pomocy ofiarom, świadkom
i sprawcom przemocy w rodzinie.
2.Współpraca i przepływ informacji między
instytucjami działającymi w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3.Utworzenie i stała aktualizacja podstrony
internetowej PCPR dot. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
4.Stała aktualizacja bazy danych
o miejscach i formach dostępnej pomocy.
1.Opracowywanie i upowszechnianie
materiałów informacyjno-edukacyjnych na
temat skutków działań przemocowych
/strona internetowa PCPR/.
2.Opracowywanie i upowszechnianie
materiałów promujących postawy
nieprzemocowe /strona internetowa PCPR/.
3.Promowanie i wzmacnianie działań
w szkołach w celu zniwelowania agresji
i przemocy.
4.Edukacja rodziców w zakresie rozwijania
nieprzemocowych umiejętności
wychowawczych.
1.Diagnoza sytuacji i ustalenia form pomocy
rodzinom objętym Niebieską Kartą.
2.Udostępnienie nieodpłatnej pomocy
prawnej i psychologicznej dla osób
doświadczających przemocy.
3.W przypadkach tego wymagających
zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom
przemocy poprzez umieszczenie w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej .
4. Wpieranie ofiar przemocy w procedurach
prawnych /złożenie wniosku o znęcanie,
przygotowanie do świadomego uczestnictwa
w rozprawie sądowej, pomoc w napisaniu
pozwu rozwodowego/.
5.Ochrona dzieci przed stresem przesłuchania w Niebieskim Pokoju.
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Zwiększenie skuteczności
podejmowanych działań
wobec sprawców
przemocy w rodzinie.

Podnoszenie kompetencji
i doskonalenie zawodowe
kadr instytucji zajmujących
się problematyką przemocy
w rodzinie.

6.Prowadzenie grup wsparcia dla osób
doświadczających przemocy.
7.Włączenie osób bezrobotnych
doświadczających przemocy w projekty
oferujące podniesienie kwalifikacji
i ułatwiające znalezienie pracy.
1. Realizacja programów korekcyjnoedukacyjnych.
2. Monitorowanie osób uczestniczących
w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych
w okresie 3 letnim.
3. Izolowanie sprawców przemocy poprzez
orzekanie eksmisji, zakazu kontaktu lub
określenie sposobu kontaktu.
4. Współdziałanie instytucji i organizacji
w sprawie kwalifikacji sprawców przemocy
w rodzinie do udziału w programach
korekcyjno – edukacyjnych.
5.Stosowanie procedury Niebieskiej Karty
i motywowanie do uczestnictwa
w programie
korekcyjno-edukacyjnym.
1. Zapewnienie szkoleń dla kadry pracującej
bezpośrednio z osobami doznającymi
przemocy w rodzinie oraz osobami
stosującymi przemoc w rodzinie.
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