Projekt
z dnia 15 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/.../21
RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 23 marca 2021 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 na lata 2021-2026”.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920), w związku z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na
lata 2021-2026”, jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grajewskiego
Grzegorz Gardocki
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Załącznik do uchwały Nr XL/.../21
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 23 marca 2021 r.

POWIATOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE PROMOWANIA I WDROŻENIA
PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH
ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE NA LATA 2021-2026

Grajewo, marzec 2021 r.
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I. Wstęp
Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie grajewskim
na lata 2021-2026, 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.
Konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społecznej dostarczającej wiedzy
o zjawisku przemocy i sposobach radzenia z tym problemem. Niezwykle ważne jest zapewnienie
profesjonalnej pomocy specjalistów zarówno osobom doświadczającym przemocy, jak również tym, którzy
stosują przemoc, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci. Aby osiągnąć najlepsze efekty cała
społeczność lokalna powinna być zaangażowana w działania profilaktyczne, konieczna jest współpraca
pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
II. Prawne uwarunkowania programu
Podstawą prawną opracowania powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym w zakresie
promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie jest art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.), który nakłada na samorząd powiatowy obowiązek opracowania
i realizacji ww. programu.
III. Cele programu
Celem głównym programu jest zmniejszenie skali przemocy w rodzinie w powiecie grajewskim.
Realizowany on będzie poprzez podejmowanie działań profilaktycznych w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie. Istotne jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu udzielenie specjalistycznej
pomocy osobom doznającym przemocy, jak również promowanie i wdrażanie prawidłowych metod
wychowawczych.
Cel główny programu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
1. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.
Działania:
·Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
·Poszerzanie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie,
·Prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym skierowanych do rodziców.
2. Udzielania wsparcia i pomocy rodzinie, w której występuje przemoc domowa.
Działania:
·Wspieranie rodzin, udzielanie pomocy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej,
·Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin będących w kryzysie,
·Wspieranie rodzin we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania, poprzez:
- pracę socjalną,
- poradnictwo rodzinne,
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo psychologiczne,
- poradnictwo pedagogiczne.
3. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i zagrożonych przemocą.
Działania:
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·Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, sądem rodzinnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną
oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.
Działania:
·Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych,
·Wspieranie rodzin w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,
·Umożliwienie rodzicom i dzieciom korzystania z porad socjalnych, prawnych i psychologicznych.
5. Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich.
Działania:
·Wspieranie inicjatyw służących budowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich,
·Propagowanie i inicjowanie działań przygotowujących do prawidłowego wychowywania dzieci,
·Wspieranie rodzin zagrożonych dysfunkcjami poprzez:
- zapewnienie wsparcia dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi,
- zapewnienie wsparcia dzieciom mającym problemy wychowawcze i edukacyjne,
- informowanie o możliwości korzystania z dziennych form opieki nad dziećmi (świetlice socjoterapeutyczne,
środowiskowy dom samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej).
6. Zapewnienie usług poradniczych, wspierających, wspierających i edukacyjnych dla wszystkich rodzin.
Działania:
·Rozwijanie lokalnej infrastruktury informacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej wspomagającej rodzinę
w rozwiązywaniu problemów społecznych,
·Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodzin, zwłaszcza
w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
IV. Harmonogram
Cele do realizacji
1. Zwiększenie
świadomości
społecznej z
zagrożeń płynących
z przemocy w
rodzinie

Zadanie

Działania

Prowadzenie działań Opracowanie i
profilaktyczno-eduka publikacja ulotek
cyjnych
dotyczących
skierowanych do
występowania
mieszkańców powiatu zjawiska przemocy w
w zakresie
rodzinie oraz
przeciwdziałania
informujących o
przemocy w rodzinie możliwościach
uzyskania wsparcia

Termin
realizacji
2021-2026

Poszerzanie wiedzy Organizowanie zajęć 2021-2026
na temat skutków
profilaktycznych z
przemocy w rodzinie zakresu
przeciwdziałania
przemocy dla
rodziców
Prowadzenie działań Aktualizacja
2021-2026
o charakterze
informacji o
profilaktyczno-eduka działaniach na rzecz
cyjnym skierowanych osób
do rodziców
doświadczających
przemocy na stronie
Starostwa
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Realizatorzy

Wskaźniki

PCPR wraz z
instytucjami
działającymi na
rzecz
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie

Liczba
opublikowanych i
rozdystrybuowa-nyc
h ulotek oraz
publikacji

PCPR wraz z
instytucjami
działającymi na
rzecz
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie
PCPR

Liczba zajęć
profilaktycznych
skierowanych do
rodziców

Liczba informacji i
artykułów
zamieszczonych na
stronach PCPR i
Starostwa
Powiatowego
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Powiatowego w
Grajewie oraz PCPR
w Grajewie
2. Udzielania
Udzielanie wsparcia
wsparcia i pomocy osobom dotkniętym
rodzinie, w której przemocą
występuje przemoc
domowa
3. Pomoc rodzinom
dysfunkcyjnym z
problemami
opiekuńczo-wycho
wawczymi
i zagrożonych
przemocą
4. Zapobieganie
powielaniu złych
wzorców
rodzinnych i
środowiskowych
5. Propagowanie
prawidłowych
metod
wychowawczych i
postaw
rodzicielskich

Prowadzenie
poradnictwa
psychologicznego i
prawnego dla osób
doznających
przemocy.
Zapewnienie
schronienia osobom
znajdującym się w
sytuacjach
kryzysowych.

2021-2026 raz PCPR
w tygodniu

Liczba osób
korzystających z
poradnictwa
psychologicznego i
prawnego.

2021-2026 w PCPR
miarę potrzeb

Liczba osób
skierowanych do
ośrodków
interwencji
kryzysowej i
ośrodków wsparcia.

Edukacja sprawców Prowadzenie
2021-2026
PCPR
przemocy
programów
przynajmniej
oddziaływań
raz w roku
korekcyjno-edukacyjn kalendarzo-wy
ych dla sprawców
m
przemocy w rodzinie

Liczba osób, które
ukończyły program.

Promowanie
prawidłowych
wzorców życia
rodzinnego opartych
na wzajemnym
szacunku,
umiejętności
rozwiązywania
konfliktów bez
przemocy

PCPR wraz z
instytucjami
działającymi na
rzecz
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie

Liczba podjętych
inicjatyw, liczba
udzielonych porad.

PCPR wraz z
instytucjami
działającymi na
rzecz
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie

Liczba szkoleń i
spotkań.

Wsparcie inicjatyw 2021-2026
służących budowaniu
prawidłowych postaw
rodzicielskich,
propagowanie działań
przygotowujących do
prawidłowego
wychowania dzieci,
zapewnienie wsparcia
rodzicom i dzieciom
mającym problemy
wychowawcze
poprzez poradnictwo
psychologiczne i
porady socjalne
6. Zapewnienie
Współpraca
Organizacja szkoleń i 2021-2026 w
usług poradniczych, interdyscyplinarna w spotkań
miarę potrzeb
wspierających,
ramach
merytorycznych dla
wspierających i
przeciwdziałania
pracowników
edukacyjnych dla przemocy w rodzinie działających na rzecz
wszystkich rodzin
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

V. Adresaci programu
1. Rodziny dotknięte przemocą: osoby doświadczające przemocy, osoby stosujące przemoc, świadkowie
przemocy.
2. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
3. Dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym.
4. Przedstawiciele władz lokalnych, instytucji i służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin.
5. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i niedostosowane społecznie.
VI. Realizatorzy programu
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie
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2. Placówki Oświatowe z terenu powiatu grajewskiego
3. Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu grajewskiego
4. Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
5. Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie
6. Organizacje pozarządowe
VII. Oczekiwane rezultaty programu
1. Zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach płynących z przemocy w rodzinie.
2. Zmiany postawy społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.
3. Odpowiednie przygotowanie osób pomagających osobom doznającym przemocy jak i sprawcom
przemocy.
4. Zapewnienie należytej opieki dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
5. Wzmocnienie rodziny w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi.
6. Pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów wynikających z sytuacji kryzysowej.
7. Koordynacja działań służb i organizacji działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, zwłaszcza
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
VIII. Monitoring
Zasady ewaluacji i monitoringu Powiatowego Programu profilaktycznego w zakresie promowania
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie w powiecie grajewskim na lata 2021-2026 odbywać się będą na podstawie sporządzonej
sprawozdawczości z wykonywanych zadań oraz analizy zebranych informacji nt. realizacji działań ujętych
w Programie. Co roku w ramach sprawozdania ze swojej działalności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grajewie będzie przekazywało Radzie Powiatu Grajewskiego i Zarządowi Powiatu Grajewskiego ocenę
realizacji niniejszego Programu. Program ma charakter otwarty i „elastyczny” tzn. może podlegać okresowym
weryfikacjom i modyfikacjom związanym ze zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi,
rozwojem procesów społecznych i potrzebami w tym zakresie a także z wymogami prawa.
IX. Finansowanie programu
Działania zawarte w Powiatowym Programie profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie
w powiecie grajewskim na lata 2021-2026 będą finansowane ze środków własnych powiatu, środków budżetu
państwa oraz dotacji celowych – środków pozabudżetowych pozyskiwanych z różnych programów.
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