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WPROWADZENIE

Rodzina jest podstawową Jednostką społeczną i najważniejszym środowiskiem

w życiu człowieka kształtującym jego osobowość, poglądy i system wartości. Więzy łączące jej

członków powinny być trwałe i opierać się na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Dom rodzinny powinien być zatem miejscem, do którego chętnie wracamy. Jednak dla wielu

osób nie jest on spokojną przystanią, miejscem w którym znajdujemy akceptację, zrozumienie

a wręcz przeciwnie kojarzy się z cierpieniem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym. Przyczyny

stosowania przemocy mogą być różne. Mogą one wynikać z przyczyn osobistych, z frustracji,

stresu, z uzależnienia, z zaburzeń psychicznych, braku więzi emocjonalnych i brutalności

w domu rodzinnym. Ponadto przyczyn tego zjawiska można także dopatrywać się w tradycjach,

zwyczajach i przekonaniach ńinkcjonujących w naszym społeczeństwie. Przemoc w rodzinie Jest

zjawiskiem trudnym do ujawnienia w związku z tym, że osoby doświadczające przemocy boją

się, wstydzą, często nie wierzą w skuteczność pomocy. Nie bez znaczenia jest fakt, że „ofiarę"

i „sprawcę" łączą bliskie więzi rodzinne i emocjonalne. Przemoc w rodzinie może być przyczyną

poważnych szkód osobistych^ społecznych i zdrowotnych. Niejednokrotnie przemoc prowadzi

do naruszeń norm moralnych i prawnych. Osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie są

zarówno dorośli, jak i dzieci, natomiast osobami stosującymi przemoc są zazwyczaj osoby

dorosłe - zdecydowanie częściej mężczyźni niż kobiety.

W odniesieniu do zachowań przemocowych w rodzinie zwraca się uwagę na cztery cechy

charakterystyczne, które są ze sobą ściśle powiązane, występują jednocześnie i stanowią istotę

problemu. Pierwszą jest intencjonalność, co oznacza, że postępowanie sprawcy nie jest

przypadkowe, ma charakter świadomego i zamierzonego działania. Drugim równoległym

mechanizmem jest wykorzystanie przez sprawcę nierównowagi sS fizycznych, psychicznych,

ekonomicznych do wymuszenia na osobie bliskiej pożądanego zachowania. Trzecia cecha to

uderzenie w dobro drugiej osoby, naruszenie jej wolności osobistej i godzenie w jej podstawowe

prawa. Ostatnia cecha to spowodowanie konkretnej szkody psychicznej bądź fizycznej,

zadawanie bólu i cierpienia1.

Za specjalistami z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie możemy

wskazać następujące rodzaje przemocy:

l. Fizyczną - jej istotą jest naruszenie nietykalności fizycznej polegające na

zachowaniach intencjonalnych prowadzących do uszkodzenia ciała lub niosących

takie ryzyko, np. popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy,

ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz

- tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.

2. Psychiczną - polega na naruszeniu godności osobistej. Osoba stosująca przemoc

psychiczną wykorzystuje groźby, poniżanie, obrażanie, wyzywanie, osądzanie,

ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, nieliczenie się z uczuciami,

krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie

osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie,

lekceważenie, itp. Celem nadrzędnym tego rodzaju zachowań Jest sprawowanie

kontroli nad ofiarą.

3. Seksualną - to działanie mające na celu naruszenie sfery intymnej drugiego

człowieka. Polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli,

1 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 2020 r., póz. 218).
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kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez

pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić.

Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Do

najczęstszych zachowań przemocowych w tej sferze należą: wymuszanie pożycia,

obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się

z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych,

ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.

4. Ekonomiczną - jej istotę stanowi naruszenie własności drugiej osoby. Wiąże się

z celowym niszczeniem dóbr materialnych, pozbawianiem środków lub stwarzaniem

warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Do

najbardziej rozpowszechnionych działań w ramach przemocy ekonomicznej należą:

niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież,

używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów,

korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne

konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie

do spłacania długów, itp.

5. Zaniedbanie - polega na niezaspokajaniu podstawowych potrzeb emocjonalnych,

fizycznych i materialnych, np. niedawaniu środków na utrzymanie, pozbawianiu

jedzenia, ubrania, schronienia, braku pomocy w chorobie, nieudzieleniu pomocy,

uniemożliwianiu dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb:

mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, toalety, itp.

UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020 r. póz. 218 z późn. zm. ] do zadań własnych gminy należy

opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz

ochrony ofiar przemocy w rodzime. Program ma istotne znaczenie dla realizacji celów polityki

społecznej w skali lokalnej. Kolejne obowiązki przypisane gminie przez ustawodawcę to:

prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie, szczególnie poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych

przemocą,

zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach

wsparcia,

tworzenie zespołów interdyscypliiiarnych.

Zatem redakcja niniejszego dokumentu stanowi wypełnienie jednego ze wskazań

ustawy, pozwala jednocześnie na dokonanie szczegółowej analizy problemu orax prezentuje

konkretne metody przeciwdziałania przemocy występującej w społeczności lokalnej, jaką

tworzą na co dzień mieszkańcy miasta Łańcuta. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest kontynuacją działań podejmowanych w ramach

realizacji wcześniejszego dokumentu. Istotnym elementem programu jest zatem dalsze

wprowadzanie w życie działań mających na celu z Jednej strony podnoszenie świadomości

społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowanie metod
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wychowawczych bez używania przemocy, a z drugiej strony zapewnienie ochrony i udzielanie

pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, a także upowszechnianie informacji

o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak

i stosującym przemoc w rodzime.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROGRAMU

Poniżej wymieniono podstawowe akty prawne podejmujące temat przeciwdziałania

przemocy i regulujące postępowanie różnych podmiotów w stosunku do sprawców oraz ofiar

przemocy w rodzinie. Stanowią one również fundament prawny dla zapisów Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Program będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty normujące

problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z

2020 r. póz. 218 z późn. zm.];

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 póz. 1507 z późn.

zm. );

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.

Dz.U. z 2020 r. póz. 821];

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. póz. 2277);

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii [Dz. U. z 2020 r. póz.

322);
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 póz. 713);

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie [Dz.U. z 2020 r. póz. 284J;

- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji [tj. Dz.U. z 2020 r. póz. 360^;

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [tj. Dz. U. z 2019 r. póz.

2086);

ustawa z dnia 25 lutego 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2019 r. póz. 1950 z późn.

zmj;

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego [tj. Dz.U. z 2020 r. póz.

30zpóźn. zm.).

Ponadto Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie na lata 2021-2026 jest spójny z Programami:

- Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020;

- Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020;

- Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie;

- Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych;

- Gminnym Programem Wspierania Rodziny;

- Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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ICHARAKTERYSTYKA MIASTA ŁAŃCUTA

POŁOŻENIE

Miasto Łańcut położone jest w pohidniowo-wschodniej Polsce, w centralnej części

województwa podkarpackiego, na granicy Podgórza Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej.

Jest siedzibą władz powiatu oraz gminy Łańcut. Miasto Łańcut zlokalizowane jest 16 km na

wschód od stolicy województwa - Rzeszowa. Przez teren Miasta przebiega autostrada A4 łącząca

zachód Europy z Ukrainą. Od północy i zachodu Łańcut graniczy z gminą Czarna, od północnego-

wschodu z gminą Białobrzegi, z kolei od południa i wschodu z gminą wiejską Łańcut

Powierzchnia Miasta obejmuje 19,4 km2.

Rysunek l. Położenie miasta Łańcuta na mapie powiatu łańcuckiego

R
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rkowa

Źródło: https://pl. wtkipedia.org/wiki/Powiat_%C5%82a»C5°/a84cucki

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Łańcut zamieszkuje 17 711 oso (stan na 31. 12. 2019 roku). Na przestrzeni ostatnich lat

liczba mieszkańców nieznacznie zmalała - w stosunku do 2017 roku nastąpił spadek o 0,4%,

Gęstość zaludnienia w Mieście kształtuje się na poziomie 912 osób/km2. W ostatnich latach

spadła także gęstość zaludnienia - w 2017 roku wynosiła 915 osób/km2. Miasto Łańcut

zamieszkuje więcej kobiet niż mężczyzn, a współczynnik feminizacji wynosi 109, co oznacza, że

na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet.
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Wykres l. Liczba mieszkańców miasta Łańcuta w latach 2017-2019
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Źródło: https://bdł. statgov. pl/

Przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów jest

w mieście Łańcucie ujemny i wynosi -11 (stan na koniec 2019 roku), co odpowiada przyrostowi

naturalnemu -0, 62 na 1000 mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich trzech lat ujemny przyrost

naturalny odnotowany został jednokrotnie, w 2019 roku.

Tabela l. Przyrost naturalny w mieście Łańcucie na przestrzeni lat 2017-2019

\\ 's/c/e^óhiienie

urodzenia żywe 195 184

przyrost naturalny 34 4

Źródło: https://bdLstat. gov.pl/

Struktura ludności w mieście Łańcucie według ekonomicznych grup wieku [stan na

koniec 2019 roku] przedstawia się następująco:

- 17,5% jest w wieku przedprodukcyjnym - do 19 roku życia;

- 58,4% mieszkańców Miasta jest w wieku produkcyjnym - dla kobiet jest to między

20-59 rokiem życia, a dla mężczyzn między 20-64;

- 24,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym (kobiety - 60 lat i więcej,

mężczyźni - 65 lat i więcej).

Poniższa tabela przedstawia ekonomiczne grupy wieku w mieście Łańcucie. Na

przestrzeni lat 2017-2019 dostrzegalny jest stopniowy wzrost udziału osób w wieku

poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym

utrzymuje się na względnie stałym poziomie, natomiast udział osób w wieku produkcyjnym

spada.

Tabela 2. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie ludności

w latach 2017-2019 (w procentach)

wys/c/L1 Tó1nienie

wiek przedprodukcyjny

wiek produkcyjny

wiek poprodukcyjny

Źródło: https://bdlstat. gov.pl/
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RYNEK PRACY

Na przestrzeni lat 2017-2019 obserwowany jest znaczny spadek udziahi bezrobotnych

mieszkańców miasta Łańcuta zarejestrowanych w PUP w oeólnei liczbie ludności w wieku

produkcyjnym. Pod koniec 2017 roku udział kształtował się na poziomie 6,9%, pod koniec 2019

roku spadł natomiast do 5,9%. W tym okresie liczba bezrobotnych kobiet była nieco większa niż

liczba bezrobotnych mężczyzn.

Wykres 2. Udział bezrobotnych mieszkańców miasta Łańcuta zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym
z podziałem na pleć na przestrzeni lat 2017-2019 (w procentach)

8,0 7
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Źródło: https://bdl. statgov. pl/

Rozpatrując kwestię liczby bezrobotnych mieszkańców Łańcuta zarejestrowanych
w PUP z podziałem na poszczególne grupy wiekowe możemy zauważyć, że w porównaniu do
2017 roku udział osób bezrobotnych do 30 roku oraz do 25 roku życia spadł zaledwie o l pp.,

natomiast udział osób powyżej 50 roku życia tylko o 2 pp. jednocześnie pod koniec 2019 roku

osoby będące powyżej 50 roku życia oraz osoby do 30 roku życia miały większy udział
w ogólnej liczbie osób zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych, niż osoby będące do 25 roku
życia.

Tabela 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców miasta Łańcuta
z podziałem na poszczególne grupy wiekowe w latach 2017-2019

31 'nitinia2017 31 Rnulnia 2018 31-rudnia 2019
wysyc/.efiólnienie

l kobiety

mężczyźni

•ogółem

liczba osób

ogółem

%

100

12

liczba osób

679

165

81

169

%

100

liczba osób

161

%

100

25

11

26powyżej 50 roku życia

Źródło: https://bdlstat. gov. pl/

Ze zjawiskiem długotrwałego bezrobocia mamy do czynienia w przypadku osoby

zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotnej przez okres powyżej 12 miesięcy, jest to

zjawisko niekorzystne, ponieważ świadczy albo o braku chęci podjęcia pracy albo o braku
możliwości podjęcia zatrudnienia. Udział mieszkańców Łańcuta długotrwale bezrobotnych
w stosunku do 2017 roku uległ zmniejszeniu o 6 pp. Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt,
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że osoby długotrwale bezrobotne, pomimo spadku, stanowią znaczny odsetek spośród

wszystkich osób bezrobotnych.

Tabela 4. Liczba zarejestrowanych w PUP mieszkańców miasta Łańcuta długotrwale
bezrobotnych wiatach 2017-2019

31'ruclnia2017 31'rudnia 2018 31 grutlnia 2019
wys/c/e^ólnienie

liczba osób % liczba osób liczba osób %

ogółem 737

długotrwale bezrobotni 441

Źródło: https://bdl. statgov. pl/

679

364

100

S4

100

INFRASTRUKTURA SPORTOWA, REKREACYJNA
I KULTURALNA

Działalność kulturalną na terenie miasta Łańcuta prowadzi między innymi Miejski Dom

Kultury. MDK jest palcówką, która dba o upowszechnianie kultury i ożywianie lokalnych

i regionalnych tradycji kulturowych w Mieście. Dodatkowo punkt informacji turystycznej oraz

lokalna telewizja internetowa wnosi niemały wkład w promocję Łańcuta. Podejmuje szerokie

inicjatywy o różnym charakterze, obfitujące w różnorakie formy skierowane do szerokiego

grona odbiorców. W 2019 roku MDK zorganizował i współorganizował blisko 130 wydarzeń

kulturalnych, w których uczestniczyło około 45 tysięcy osób. W MDK odbyto się ponad

30 wydarzeń zewnętrznych, szczególnie skierowanych do dzieci i młodzieży.

Działalność Miejskiego Domu Kultury to również promowanie i wspieranie wszelkich

akcji charytatywnych. W strukturach MDK w 2019 roku prężnie pracowały cztery zespoły

taneczne, zespół muzyczny, kapela ludowa, kapela biesiadna, koło miłośników fotografii

Fotoklub, Koło Liryczne Wena, Dziecięce Kółko Plastyczne, funkcjonowała Galeria, kino

"Gabinet", Kino za Rogiem, Podkarpacka Agencja Turystyczna oraz telewizja "TV Łańcut".

Promocją i upowszechnianiem czytelnictwa, popularyzacją literatury, udzielaniem

informacji oraz profesjonalną pomocą użytkownikom w poszukiwaniu wiadomości zajmuje się

Miejska Bibjloteka Publiczna w Łańcucie. W ramach działalności Biblioteki mieszkańcy mogą

uczestniczyć w: spotkaniach autorskich, promocjach książek, wieczorach poetyckich,

wernisażach i wystawach. Od początku istnienia Biblioteki ważnym aspektem jej działalności

jest gromadzenie, opracowanie i upowszechnianie i promowanie kultury regionalnej. W 2019

roku Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie odwiedziły łącznie 51 273 osoby, wypożyczono

w sumie 107 859 książek oraz 3 421 zbiorów audiowizualnych. Najliczniejszą grupę

użytkowników Biblioteki stanowiły osoby uczące się - 2 373, następnie osoby pracujące - l 000

oraz pozostali w liczbie l 677 osób.

W Łańcucie znajduje się również filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

w Rzeszowie która jest publiczną placówką oświatową. Biblioteka służy w szczególności

potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do

zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. Zbiory Biblioteki

wykorzystywane są także przez studentów kierunków niepedagogicznych, uczniów klas

maturalnych, a także inne osoby i młodzież szkolną.
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Łańcut jest to miasto charakteryzujące się dużą atrakcyjnością pod względem

turystycznym ze względu na występujące liczne zabytki. Jednym z najważniejszych zabytków

w Łańcucie jest Zamek Lubomirskich i Potockich z XVII wieku. Wśród innych zabytków wyróżnić

można również: Synagogę z 1761 roku. Zespół poklasztorny Dominikanów z przełomu XV i XVI

w„ Kościół famy p.w. św. Stanisława Biskupa oraz zabytkowe wille i dworki z XIX i XX w. Liczba

zabytków znajdujących się na obszarze Miasta jest jednak znacznie większa.

Popularyzacją rekreacji, organizacją zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
zajmuje się w Łańcucie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ośrodek tworzy ponadto bazę dla

rozwoju sportu i wypoczynku oraz prowadzi wypożyczalnie sprzętu sportowo-tuiystycznego.

Na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w Łańcucie składają się następujące obiekt;':

hala sportowa,
sala fitness,

pływalnia kryta,
basen otwarty,
moje boisko ORLIK 2012,
place zabaw,
stadion,

sztuczne lodowisko,

kort tenisowy,
boisko do giywboule,
boisko do siatkówki plażowej,
boisko do Beach Soccera,

boisko sportowe ul. Partyzantów,
siłownia Street Workout Park,

skate-park.

W Łańcucie działa wiele stowarzyszeń i klubów sportowych, a dokładnie 8 stowarzyszeń

kultury fizycznej, 4 stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej,

11 uczniowskich klubów sportowych oraz 2 stowarzyszenia zwykłe.

EDUKACJA I WYCHOWANIE

W wieku Gotencialnei nauki (3-24 lata] w 2019 roku było 3 765 mieszkańców Łańcuta.

Rozpatrując kwestię ludności Miasta z podziałem na poszczególne edukacyjne grupy wiekowe
możemy zauważyć, że najwięcej osób miało w przedmiotowym roku 7-12 lat (l 039 osób]. Na

drugim miejscu pod tym względem znalazły się osoby mające 20-24 lat [884 osoby), natomiast

na trzecim mające 3-6 lat (672 osoby). Ludność Miasta według edukacyjnych grup wieku
z podziałem na płeć w 2019 roku prezentuje poniższy wykres.
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Wykres 3. Ludność miasta Łańcuta według edukacyjnych grup wieku z podziałem na pleć
w 2019 roku
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Źródło: https://bdł. statgov. pl/

Miasto Łańcut w roku szkolnym 2018/2019 było organem prowadzącym dla

następujących placówek oświatowych: Przedszkole Miejskie Nr l, Przedszkole Miejskie Nr 2,

Przedszkole Miejskie Nr 3, Przedszkole Miejskie Nr 4, Przedszkole Miejskie Nr 5, Szkoła

Podstawowa Nr l im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana

Twardowskiego, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych, Szkoła Podstawowa

Nr 4 im. św. Jana Pawła II. W omawianym roku szkolnym wychowaniem przedszkolnym

objętych było 868 dzieci, do szkół podstawowych uczęszczało l 546 uczniów, natomiast do

III klas gimnazjum 182 uczniów. Kształceniem specjalnym w roku szkolnym 2018/2019

objętych zostało 44 uczniów ze szkół podstawowych, natomiast kształceniem indywidualnym

10 dzieci. W każdej ze szkół podstawowych funkcjonowały świetlice szkolne. Na terenie Łańcuta

działalność prowadzi ponadto 9 przedszkoli niepublicznych, 5 szkół ponadpodstawowych oraz

l szkoła muzyczna I i II stopnia. W zasobach infrastruktury społecznej Miasta znajdują się

2 żłobki dysponujące 30 miejscami oraz niepubliczne żłobki dysponujące 91 miejscami i klub

dziecięcy z 12 miejscami. Na terenie Łańcuta prowadzone są 4 żłobki niepubliczne oraz l klub

dziecięcy.

Na poniższym wykresie przedstawione zostały wyniki egzaminu ósmokiasisty

uczniów z miasta Łańcuta, w porównaniu do wyników uczniów z całego powiatu

i województwa. Z zebranych danych wynika, że uczniowie z Łańcuta uzyskali podobne wyniki do

uczniów z powiatu i województwa ze wszystkich przedmiotów, jednak w stosunku do uczniów

z całego województwa uczniowie z Łańcuta prezentowali się nieco lepiej z matematyki oraz

języka angielskiego, natomiast nieco gorzej z języka polskiego. Różnice są jednak bardzo

niewielkie i kształtują się na poziomie zaledwie 1-2 pp.
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Wykres 4. Wyniki egzaminu ósmoklasistyw 2019 roku uczniów z terenu miasta Łańcuta,

powiatu tańcuckiego i województwa podkarpackiego
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Zródłff:https://www. oke. krakow. pl/

ZASOBY MIASTA W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE

Działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w mieście Łańcucie

zajmuje się Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

powołany przez Burmistrza Miasta Łańcuta w maju 2011 roku. Zespói Interdyscyplinarny

tworzy burmistrz powohijąc do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy

społecznej, komisji rozwiązywania problemów aikoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia

i organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy

sądowi oraz prokuratorzy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020 r. póz. 218 z późn. zm.}:

l. Zespót interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

2. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań

podmiotów, o których mowa w art. 9a ust 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

l] diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3] inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia

pomocy w środowisku lokalnym;
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5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dane na temat zasobów instytucjonalnych umożliwiających realizację Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wraz

z obszarami ich działania przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5. Dane na temat zasobów instytucjonalnych umożliwiających realizację Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wraz
z obszarami ich działania

ob.sy. ar d/. in-lanja

Wczesna diagnoza,
poradnictwo,
promocja i realizacja procedury „Niebieskie Kart/,
udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego,
wydawanie ulotek edukacyjno-informacyjnych,
organizowanie pomocy psychologicznej dla osób znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej,
prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych,
udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych związanych
z profilaktyką przemocy i uzależnień.

ReSlizśqa'(t2Slafi <S$iltKaj|iy<:Hi us&wy o pKeclwdzIafaniu
przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy
o,R}3'ęi;iwriaata(i>u;Tłariwilawi-

Wczesna diagnoza,
realizacja procedury „Niebieskie Karty",
realizacja projektów profilaktycznych podejmujących
problematykę przemocy,
udział w kampaniach edukacyjna-informacyjnych.

Realizacja procedury „Niebieskie Karf/',
podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia przepisów
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
monitorowanie sytuacji rodziny z problemem przemocy.

Wczesna diagnoza,
przekazywanie informacji na temat różnych form pomocy,
realizacja procedury „Niebieskie Karty".

Diagnozowanie problemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą
w rodzinie,

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
1 możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc,
opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do
przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin,
w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów

Alkoholowych

Placówki oświatowe

Policja

Służba zdrowia

Miejski Zespól
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie
i grupy robocze
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Można wyróżnić również podmioty będące pomocne w rozwiązywaniu problemów
dotyczących przemocy, szczególnie w zakresie prowadzenia działalności profilaktycznej, takie
jak:

- instytucje kultury, sportu i rekreacji,

- poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

- instytucje kościelne,

- lokalne organizacje pozarządowe.

Zasoby ludzkie:

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Łańcucie w zakresie realizacji Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie współpracuje
z osobami zawodowo zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie na szczeblu gminnym

oraz powiatowym, do których należą m. in.:

- pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- psycholodzy i pedagodzy,

- funkcjonariusze Policji,

- kuratorzy społeczni oraz zawodowi,

- pracownicy socjalni,

prawnicy,

- lekarze pierwszego kontaktu,

- członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- członkowie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie i Grup Roboczych.

l PROBLEM PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE
MIASTA ŁAŃCUTA

Przemoc w rodzinie jest problemem złożonym i ma wiele definicji. Powszechnie przemoc

traktowana jest jako akt godzący w osobistą wolność jednostki prowadzący do jej fizycznej,
a także psychicznej szkody. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako „jednorazowe lub powtarzające się umyślne
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 osób dotkniętych
przemocą". Często przemocą w rodzinie określa się „zamierzone i wykorzystujące przewagę sił
działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie
i szkody".

W 2019 roku z powodu przemocy w rodzinie pomoc finansową z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łańcucie otrzymało 6 rodzin. Na przestrzeni ostatnich trzech lat widoczna
jest tendencja wzrostowa w zakresie liczby rodzin, które otrzymały taką pomoc z omawianego
powodu - w stosunku do 2017 roku nastąpił dwukrotny wzrost.
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Wykres 5. Liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia z powodu przemocy
w rodzinie w latach 2017-2019
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Zródfo: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017, 2018 i 2019

W 2019 roku przemoc w rodzinie występowała w 27 rodzinach, co oznacza spadek

w stosunku do 2017 roku o 6 rodzin i wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 2 rodziny.

Przemocy doznawato w 2019 roku 46 osób, w tym 24 kobiety, 18 dzieci oraz 4 mężczyzn. Osób,

co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc, było w 2019 roku 28, w tym 3 kobiety

i 25 mężczyzn.

Tabela 6. Dane statystyczne dotyczące rodzin, osób doświadczających oraz stosujących
przemoc w rodzinie w latach 2017-2019

wys7C7e^ó1nu*nie

liczba rodzin doznających przemocy

liczba osib doznających przeinocy, w tym:

kobiety

mężczyźni

dzieci

S^i^Ssff»S^Sgy.s^^jss^!i(№ii9f&^tSSK^S^S

kobiety

mężczyźni

osoby niepełnoletnie

BIB BIB EIB

38 63 46

26

7

5

LtTlIKCliK&l

3

33

o

Źródło: Ankieta dotycząca skali zjawiska przemocy w rodzinie, realizacji zadań wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych wobec osób
i rodzin uwikłanych w problem przemocy w rodzinie za lata 2017-2019

W 2019 roku sporządzono 27 formularzy „Niebieska Karta - A" wszczynających

procedurę, grupy robocze w ramach procedury prowadziły łącznie 42 sprawy, sporządzono

21 formularzy „Niebieska Karta - C" oraz 14 formularzy „Niebieska Karta - D", natomiast

zakończono 23 sprawy w ramach procedury. W stosunku do 2017 roku spadła liczba wszczętych

procedur „Niebieskie Karty", liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C" i „Niebieska

Karta - D" oraz zmniejszyła się liczba zakończonych procedur. Wzrost odnotowany został z kolei

w przypadku liczby prowadzonych przez grupy robocze spraw w ramach procedury.
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Tabela 7. Dane statystyczne dotyczące procedury „Niebieskie Karty" w latach 2017-2019

wy.s/c/. e^olnienie

liczba formularzy „Niebieska Karta - A" wszczynających
procedurę

liczba prowadzonych przez grupy robocze spraw w ramach
procedury "Niebieskie Karty"

liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C"

liczl>a'spoi-zą4ES@łUrch formularzy «Ni@t»iesKg Karta - D"

liczba zakończonych spraw w ramach procedury „Niebieskie
Karty"

Źródło: Ankieta dotycząca skali zjawiska przemocy w rodzinie, realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych wobec osób i rodzin
uwikłanych w problem przemocy w rodzinie za lata 2017-2019
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Kolejną analizowaną kwestią Jest liczba zawiadomień o powzięciu podejrzenia

o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu z użyciem przemocy w rodzinie w latach 2017-

2019. Jak wynika z danych źródłowych w 2019 roku dokonano 6 zawiadomień, w 2018 roku

tylko 3, natomiast w 2017 roku - 7. Wszystkie zawiadomienia dokonane zostały przez Zespól

Interdyscyplinarny lub grupy robocze.

Wykres 6. Dane statystyczne dotyczące liczby zawiadomień o powzięciu podejrzenia
o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie w latach
2017-2019

2017 2018 2019

Źródło: Ankieta dotycząca skali zjawiska przemocy w rodzime, realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzime oraz prowadzonych działań pomocowych wobec osób i rodzin
uwikłanych w problem przemocy w rodzinie za lata 2617-201 9

Na terenie Łańcuta osoby doznające i stosujące przemoc w rodzinie mogą uzyskać pomoc

i wsparcie w Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie działającym przy Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej w Łańcucie. W ciągu 2019 roku Punkt byi czynny 7 godzin

w miesiącu. Na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba osób stosujących oraz doznających

przemocy w rodzinie korzystających z Punktu była nieznaczna, jednak w 2019 roku liczb osób,

które doświadczają przemocy nieco wzrosła. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia

poniższy wykres.
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Wykres 7. Liczba osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc, którym
udzielono porad w Punkcie Konsultacyjnym w latach 2017-2019

12
10

10

2 — —
o

o

2017 2018 2019

• liczba osób doznających przemocy n liczba osób stosujących przemoc

Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych PARPA-G1

Poniższy wykres przedstawia liczbę interwencji Policji związanych z przestępstwem

przeciwko rodzinie w mieście Łańcucie w 2018, 2019 i I kwartale 2020 roku. W 2018 roku

odnotowano 18 interwencji Policji związanych z przestępstwem przeciwko rodzinie, w 2019
roku 12, natomiast w l kwartale 2020 roku - 2. Oznacza to, że w 2019 roku

w stosunku do 2018 liczba interwencji tego typu zmalała o 33%.

Wykres 8. Liczba interwencji Policji związanych z przestępstwem przeciwko rodzinie
w mieście Łańcucie w 2018, 2019 i I kwartale 2020 roku

20

15

10

12

o

2018 2019 I kwartał 2020

Źródło: dane przesłane przez Komendę Powiatową Policji w Łańcucie

W 2020 roku firma Oficyna Profilaktyczna z Krakowa przeprowadzała na zlecenie miasta

Łańcuta badania diagnozujące problemy uzależnień [alkoholizm, narkomania, nikotynizm,

uzależnienia behawioralne] oraz inne zagrożenia społeczne (cyberprzemoc, przemoc domowa,

przemoc rówieśnicza, bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne, bezpieczeństwo publiczne

oraz problemy i potrzeby osób starszych]. W badaniu diagnozującym problemy społeczne

wzięło udział 591 uczniów ze szkół podstawowych z miasta Łańcuta, 205 dorosłych

mieszkańców Miasta, 25 osób pracujących w punktach sprzedaży i podawania napojów

alkoholowych znajdujących się w Łańcucie oraz 13 pracowników służb pomocowych.
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PROBLEM PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD UCZNIÓW Z MIASTA ŁAŃCUTA

Doświadczenie przemocy kiedykolwiek w życiu zadeklarował średnio co piąty uczeń

(19%), w tym większość doznało jej ze strony kolegów ze szkoły oraz znajomych.

Na doznanie przemocy ze strony jakiegoś członka rodziny wskazało zdecydowanie mniej

respondentów: 4% uczniów (spośród całej próby badawczej, tj. 591 osób] przyznało, że

doświadczyło przemocy ze strony taty, natomiast 2% - ze strony mamy.

Uczniowie zostali również bezpośrednio spytani o to, czy w ich domu członkowie

rodziny stosują przemoc. Analiza zebranych danych pozwala stwierdzić, że problem

przemocy występuje w 2% domów badanych uczniów. 1% respondentów stwierdziło, że

członkowie rodziny stosują przemoc wobec ich rodzeństwa, również 1% przyznał, że

wobec siebie, natomiast 2% zadeklarowało, że członkowie rodziny stosują przemoc

wobec nich samych.

Porównując dane zebrane podczas badań uczniów z Łańcuta do wyników badań

ogólnopolskich możemy stwierdzić, że doświadczenia przemocy ze strony dorosłych

miał znacznie mniejszy odsetek uczniów z Łańcuta, niż odsetek dzieci i młodzieży z całej
Polski.

Wykres 9. Czy w Twoim domu członkowie rodziny stosują przemoc? •Pytanie
wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%

tak, wobec innych osób (np. wujka, cioci,
dziadków itp.)

trudno powiedzieć

w moim domu nikt nie stosuje przemocy

tak, wobec mojego rodzeństwa

tak, wobec siebie

tak, wobec mnie

1%

8%

91/o

1%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Źródło: Diagnoza problemów społecznych Gminy Miasto Łańcut Raport z badań zrealizowanych w 2020
roku

PROBLEM PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁAŃCUTA

Jak wynika z zebranego materiału badawczego, na znajomość kogoś w swoim otoczeniu,
kto doświadcza przemocy domowej wskazał niemal co piąty respondent (18%),
Odsetek dorosłych mieszkańców Miasta, deklarujących doznanie przemocy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy kształtuje się na poziomie 10%, w tym większość doświadczyło jej
w tym okresie 2-20 razy (6%).
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Wykres 10. Jak często w okresie 12 miesięcy zdarzyło się Panu/i doświadczyć przemocy?

nie doświadczyłem/am przemocy 90° o

więcej niż 30 razy 0%

21-30 razy 0%

11-20 razy 0%

2-10 razy 6%

l raz 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Źródło: Diagnoza problemów społecznych Gminy Miasto Łańcut. Raport z badań zrealizowanych w 2020
roku

Spośród tych respondentów, którzy zadeklarowali, że doznali przemocy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy, 59% jako miejsce jej doświadczania wskazało dom. Można zatem
stwierdzić, że 6% badanych (spośród całej próby badawczej, tj. 205 osób) doznało
w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie przemocy w swoim domu.
Respondentom zostało również zadane pytanie o to, czy w ich domu występuje problem
przemocy - jak wynika z udzielonych odpowiedzi, przemoc domowa dotyczy aktualnie
2% badanych mieszkańców Łańcuta.
Analizowaną w Diagnozie kwestią była również opinia dorosłych mieszkańców Miasta
na temat stosowania kar fizycznych w stosunku do dzieci, jako metody wychowawczej.
Niepokojący wydaje się fakt, iż jednoznacznie negatywnie ocenia kary fizyczne 74%
respondentów, a więc średnio co czwarty badany uważa, że są dobrą metodą
wychowawczą lub stwierdza, że nie posiada w tym zakresie wiedzy.

Wykres 11. Czy Pana/i zdaniem stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci jest
dobrą metodą wychowawczą?

/ l tak

Inie

l nie wiem

Źródło: Diagnoza problemów społecznych Gminy Miasto Łańcut Raport z badań zrealizowanych w 2020
roku
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Z Diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Miasto Łańcut wynika, iż głównymi

problemami związanymi z przemocą w rodzinie na terenie Miasta są:

wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu przemocy

w rodzinie,

znaczny odsetek mieszkańców nieoceniających jednoznacznie negatywnie stosowania

kar fizycznych w procesie wychowania,

znajomość kogoś w swoim otoczeniu doświadczającego przemocy domowej przez co

piątego mieszkańca biorącego udział w badaniu ankietowym,

doświadczenie przemocy w swoim domu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

poprzedzających badanie przez 6% dorosłych mieszkańców biorących udział

w badaniu ankietowym.

IANALIZA SWOT

Jedną z najbardziej powszechnie stosowanych metod i technik służących budowaniu

strategii jest analiza SWOT. Analiza SWOT polega na zbadaniu silnych i słabych podmiotów

działających w sferze polityki społecznej, a następnie ich konfrontacji z szansami i zagrożeniami

tkwiącymi w jej bliższym i dalszym otoczeniu. Pozwala oszacować możliwości i potencjał, jakim

dysponuje dany podmiot.

Grupy czynników w metodzie SWOT są definiowane w następujący sposób:

•^ MOCNE STRONY (wewnętrzne czynniki pozytywne) to przede wszystkim to, co

wyróżnia na tle innych. Są to te dziedziny działalności, które tworzą potencjał

i pozytywny wizerunek instytucji.

SŁABE STRONY (wewnętrzne czynniki negatywne] to te aspekty funkcjonowania, które

ograniczają sprawność i mogą blokować rozwój instytucji.

SZANSĘ (zewnętrze czynniki pozytywne] to wszystkie wydarzenia i procesy

w otoczeniu, które tworzą sprzyjające dla instytucji sytuacje. Są to takie kierunki

działalności, które mogą przynieść w przyszłości pozytywne, rozwojowe społecznie
efekty.
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MOCNE STRONY

Zasoby - instytucje i specjaliści działający
w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie [Miejski Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji
Kryzysowej przy PCPR).
Dobra współpraca międzyinstytucjonalna
w udzielaniu pomocy osobom/rodzinom
dotkniętym przemocą w rodzinie.
Organizowanie szkoleń dla kadry
podmiotów działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego
Pomocy Rodzinie oferującego wsparcie
dla osób doznających przemocy
w rodzinie.

Prowadzenie programów korekcyjno-
edukacyjnych dla osćb stosujących
przemoc w rodzime.
Stosunkowo mały odsetek uczniów oraz
dorosłych mieszkańców deklarujących
występowanie przemocy w swoim domu.

SŁABE STRONY

Problemy mieszkaniowe uniemożliwiające
skuteczną izolację sprawców przemocy
w rodzinie.

Wypalenie zawodowe dotykające część
kadry instytucji przeciwdziałających
przemocy w rodzinie.
Brak grup samopomocowych dla osób
doznających przemocy w rodzinie.
Znaczny odsetek dorosłych mieszkańców
znających w swoim otoczeniu kogoś
dotkniętego problemem przemocy
domowej.
Brak świadomości znacznej części
mieszkańców odnośnie negatywnych
konsekwencji stosowania kar fizycznych
wobec dzieci w procesie wychowania.

SZANSĘ

Zmiany w przepisach
umożliwiające skuteczniejsze formy
niesienia pomocy rodzinom zagrożonym
przemocą.

Polityka państwa związana
ze zwiększaniem środków finansowych
na przeciwdziałanie przemocy.
Kampanie informacyjne wpływające
na zmianę świadomości społeczeństwa
dot. problemu przemocy w rodzinie
adresowane do ogółu społeczeństwa ze
szczególnym uwzględnieniem ofiar
i świadków przemocy.
Możliwości pozyskiwania środków
finansowych z nowych źródeł
finansowania.

Szkolenia podnoszące umiejętności
zawodowe osób zajmujących się
problematyką przemocy [szkolenia dla
różnych grup zawodowych).

ZAGROŻENIA

Negatywne wzorce zachowań społecznych.
Problem uzależnienia od alkoholu
w rodzinach.

Ukrywanie przez rodzinę występowania
aktów przemocy, niechęć do współpracy.
Niedoinformowanie społeczne odnośnie
placówek świadczących pomoc osobom
krzywdzonym.
Brak gwarancji bezpieczeństwa osób
doświadczających przemocy.
Nieizolowanie sprawcy przemocy od
osoby Jej doświadczającej.
Niska skuteczność kadry pomocy
społecznej w zakresie udzielania wsparcia
osobom doświadczającym przemocy.
Wzrost problemów opiekuńczo-
wychowawczych w rodzinach.

STRONA 21 Z 35



PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA TERBNIB

GMINY MIASTO ŁAŃCUT NA LATA 2021-2026

ICELE, ZADANIA I REALIZATORZY PROGRAMU

Celem głównym Programu Jest:

Ograniczenie liczby osób doznających przemocy domowej oraz zwiększenie świadomości
społeczne) na temat stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

Cel będzie realizowany w następujących obszarach:

A. Profilaktyka i prewencja.

B. Terapia i rehabilitacja.

C. Monitoring.

Cele szczeeótowe Proeramu postawione na nodstawie zidentyflkowanych problemów:

A. Profilaktyka i prewencja.

A l. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie problematyki przemocy w rodzinie oraz

stosowania kar fizycznych w procesie wychowania.

A 2. Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży.

A 3. Ograniczenie zjawiska przemocy domowej.

Lp.
l.

Zadanie

Stworzenie bazy danych:

osób, miejsc oraz instytucji

udzielających pomocy oraz

przekazanie zebranych

informacji społeczności

lokalnej.

2. Udział w kampaniach na

rzecz przeciwdziałania

przemocy w rodzinie oraz

organizacja lokalnych akcji,

szkoleń i kampanii

edukacyjnych.

Wskaźnik

Liczba stworzonych baz

danych.

Liczba podmiotów

w bazach danych.

Liczba komunikatów

przekazanych do

społeczności lokalnej

odnośnie instytucji

pomocowych.

Liczba zrealizowanych

kampanii na rzecz

przeciwdziałania

przemocy w rodzinie.

Szacunkowa liczba

uczestników.

Liczba podmiotów

biorących udział

w kampaniach.

Realizatorzy

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie, Urząd Miasta,

Komenda Powiatowa Policji,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej, placówki

oświatowe, organizacje

pozarządowe, placówki

ochrony zdrowia.

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie, Urząd Miasta,

Komenda Powiatowa Policji,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej, placówki

oświatowe, organizacje

pozarządowe, placówki

ochrony zdrowia.
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3.

4.

5.

Edukacja środowiska

lokalnego na temat

przemocy w rodzinie

poprzez: ulotki, plakaty,

pogadanki, informacje

w mediach lokalnych,

organizacjach kościelnych
itd.

Edukacja mieszkańców

w zakresie skutecznych

sposobów rozwiązywania
konfliktów.

Edukacja dzieci i młodzieży

na temat typów i form

przemocy oraz zagrożeń

wynikających z przemocy
w rodzinie i w szkole.

Liczba zakupionych

ulotek, plakatów,
broszur.

Liczba

rozdysponowanych

ulotek, plakatów,
broszur.

Liczba informacji

w mediach lokalnych

dotyczących

przeciwdziałania

przemocy w rodzinie.

Liczba instytucji

współpracujących ze

sobą w zakresie

edukacji publicznej.

Liczba działań

podjętych

w ramach edukacji.

Czas trwania

podejmowanych

działań (godziny).

Szacunkowa liczba

odbiorców.

Liczba zrealizowanych

programów.

Czas trwania

programów.

Szacunkowa liczba

odbiorców programów.

Opinia uczestników

programu na temat

przydatności treści

przekazanych

w programie

[ewaluacja

prę i post test).

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie, Urząd Miasta,

Komenda Powiatowa Policji,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej, placówki

oświatowe, organizacje

pozarządowe, media.

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie, Urząd Miasta,

Komenda Powiatowa Policji,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej, placówki

oświatowe, organizacje

pozarządowe, media.

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, Komenda

Powiatowa Policji, Miejska

Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej, placówki

oświatowe, organizacje

pozarządowe, Miejski Dom

Kultury.
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6.

7.

Promowanie pozytywnych

postaw wzmacniających

rolę rodziny poprzez

działania edukacyjne.

Prowadzenie poradnictwa

i terapii dla rodziców

mających trudności

z wychowaniem dzieci.

Organizowanie

alternatywnych form

spędzania czasu wolnego

dla dzieci i młodzieży oraz

dorosłych mieszkańców

Miasta (działalność

świetlic, klubów itp.).

Liczba działań

mających na celu

promowanie

pozytywnych postaw.
Szacunkowa liczba

odbiorców.

Liczba placówek

zaangażowanych
w działanie.

Liczba placówek

realizujących zadanie.

Szacunkowa liczba

odbiorców działań.

Liczba udzielonych

porad.

Czas trwania (godziny).

Liczba możliwych form

spędzania czasu

wolnego na terenie
Miasta.

Liczba uczestników

organizowanych zajęć.

Czas trwania zajęć

(godziny).

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie, Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Urząd Miasta,

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej, placówki

oświatowe, organizacje

pozarządowe. Miejski Dom

Kultury.

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie, Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej, placówki

oświatowe, organizacje

pozarządowe. Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna.

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej, placówki

oświatowe, organizacje

pozarządowe. Urząd Miasta,

Miejski Dom Kultury.

B. Terapia i rehabilitacja

B l. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności
pomocy.

B 2. Podniesienie kompetencji instytucji i służb zajmujących się problematyką przemocy.
B 3. Zintensyfikowanie działań prowadzonych przez zespół interdyscyplinarny oraz grupy
robocze realizujące procedurę „Niebieskie Karty .

B 4. Poprawa jakości działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc.

Lp. Zadanie

l. Zapewnienie osobom

doświadczającym przemocy

w rodzinie miejsc

w ośrodkach wsparcia dla

ofiar przemocy w rodzinie.

Wskaźnik

Liczba osób, które

skorzystały z tej formy

pomocy.

Realizatorzy

Miejski Zespół

I nterdys cypl inarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej, Powiatowe
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Zapewnienie osobom

doświadczającym przemocy

dostępu do bezpłatnej

pomocy, w szczególności

w formie: poradnictwa

psychologicznego,

prawnego, socjalnego,

zawodowego

i rodzinnego, interwencji

kryzysowej i wsparcia.

Informowanie o dostępie do

bezpłatnego badania

lekarskiego

w celu ustalenia przyczyn

i rodzaju uszkodzeń ciała

związanych z użyciem

przemocy wobec

najbliższych

w rodzinie oraz wydania

zaświadczenia lekarskiego

w tym przedmiocie.

Realizacja lokalnej

procedury zapewnienia

bezpieczeństwa

krzywdzonym dzieciom

zgodnie z art. 12a Ustawy
o Przeciwdziałaniu

Przemocy w Rodzinie.

5. Prowadzenie grup

samopomocowych dla osób

doznających przemocy
w rodzinie.

Liczba udzielonych

porad osobom

doświadczającym

przemocy.

Liczba osób, które

skorzystały z pomocy

w formie bezpłatnego

poradnictwa.

Liczba instytucji

zapewniających

bezpłatny dostęp do

poradnictwa.

Liczba udostępnionych

informacji nt.

bezpłatnego badania

lekarskiego.

Liczba postępowań

sądowych

zakończonych

wyrokiem z art. 207 kk.

Liczba podmiotów

współpracujących ze

sobą w kwestii

zapewnienia

bezpieczeństwa
osobom

doświadczającym

przemocy.

Liczba wydanych

i rozpowszechnionych
informatorów na temat

grup pomocowych.

Liczba działających

grup
samopomocowych.
Liczba uczestników

Centrum Pomocy Rodzinie.

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski

Ośrodek Pomocy

Społecznej, placówki

oświatowe, organizacje

pozarządowe. Urząd Miasta,
Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie.

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski

Ośrodek Pomocy

Społecznej, placówki

ochrony zdrowia.

Miejski Zespół

Interdys cyp l inarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski

Ośrodek Pomocy

Społecznej, placówki

ochrony zdrowia, Sąd,
Prokuratura.

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski

Ośrodek Pomocy
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Stworzenie warunków

umożliwiających osobom

dotkniętym przemocą

w rodzinie otrzymanie

mieszkań socjalnych
z zasobów Miasta.

Upowszechnianie metod

pracy socjalnej głównie

poprzez empowerment -

podejście skoncentrowane

na upodmiotowieniu klienta

w pracy socjalnej, w wyniku

czego odzyskuje on poczucie

wpływu na własne życie

oraz umożliwia podjęcie

działań na rzecz poprawy

własnej sytuacji.

Przeprowadzenie szkoleń,

seminarium, konferencji dla

kadry zajmującej się
działaniami w zakresie

przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

10. Organizowanie wizyt

studyjnych, superwizji dla

osób pracujących w obszarze

przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

grup
samopomocowych.

Liczba mieszkań

socjalnych przyznanych
z zasobów Miasta.

Liczba osób, które

skorzystały z mieszkań

socjalnych z powodu

występowania

przemocy w rodzinie.

Liczba rodzin

doświadczających

przemocy w rodzinie

objętych pracą socjalną.

Czas trwania pracy

socjalnej z rodziną.

Liczba szkoleń,

konferencji,

seminariów, wizyt

studyjnych.

Liczba osób

uczestnicząca

w szkoleniach,

konferencjach,
seminariach.

Liczba superwizji, grup

wsparcia.

Liczba osób

uczestniczących

w superwizji, grupach

wsparcia.

Społecznej, organizacje

pozarządowe.

Urząd Miasta, Miejski Zespół

Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski

Ośrodek Pomocy

Społecznej.

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej.

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski

Ośrodek Pomocy

Społecznej, placówki

ochrony zdrowia, Urząd

Miasta, placówki oświatowe.

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski

Ośrodek Pomocy

Społecznej, Urząd Miasta,

placówki oświatowe,

Komenda Powiatowa Policji.
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11.

12.

13.

Realizacja lokalnych

systemów przeciwdziałania

przemocy poprzez

współpracę różnych

instytucji i osób -

pedagogów, pracowników

socjalnych, policji, sędziów,

kuratorów, pracowników

ochrony zdrowia i

asystentów rodziny.

Realizacja procedury

„Niebieskie Karty" zgodnie

z obowiązującymi

przepisami prawa.

Odseparowanie osób

stosujących przemoc
w rodzinie od osób

doznających przemocy

poprzez zapewnienie im

miejsca schronienia, bądź

poprzez nakaz opuszczenia
mieszkania.

Liczba wypracowanych

procedur w ramach

przeciwdziałania

przemocy.

Liczba osób biorących
udział w tworzeniu

lokalnego systemu

p rze ciwdziałania

przemocy.

Liczba działań

podjętych na rzecz

przeciwdziałania

przemocy w rodzinie

we współpracy

międzyinstytucjonalnej.

Liczba wszczętych

procedur „Niebieskie

Karty".

Liczba zakończonych

procedur „Niebieskie

Karty"

Liczba

odseparowanych osób

stosujących przemoc w
rodzinie.

Liczba nakazów

opuszczenia

mieszkania przez

sprawców przemocy.

Miejski Zespół

I nte rdys cyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski

Ośrodek Pomocy

Społecznej, Urząd Miasta,

placówki oświatowe,

Komenda Powiatowa Policji,

placówki ochrony zdrowia,

Sąd, Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie.

Miejski Zespół

Interdys cypli narny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski

Ośrodek Pomocy

Społecznej, placówki
oświatowe. Komenda

Powiatowa Policji, placówki

ochrony zdrowia.

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski

Ośrodek Pomocy

Społecznej, Komenda

Powiatowa Policji, Sąd,
Prokuratura.
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14. Rozpowszechnienie

informacji na temat

programów korekcyjna

edukacyjnych dla sprawców

przemocy w rodzinie oraz

podmiotów, które Je realizują.

15. Motywowanie do udziału

w programach korekcyjna -

edukacyjnych dla osób

stosujących przemoc
w rodzinie.

Liczba

rozpowszechnionych

ulotek, plakatów,
broszur na temat

programów korekcyjno-

edukacyjnych dla

sprawców przemocy.

Liczba osób, które

podjęły udział

w programie

korekcyjno-

edukacyjnym.

Liczba osób

motywowanych do

udziału w programach

korekcyjno-

edukacyjnych.

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejska Komisja

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej, Komenda

Powiatowa Policji.

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejska Komisja

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej.

C. Monitoring.

C l. Okresowa ocena stanu zagrożenia problemem przemocy domowej na terenie miasta
Łańcuta.

Zadanie

Diagnozowanie i stałe

monitorowanie problemu

przemocy na terenie

Miasta.

Badanie efektywności

lokalnych działań

podejmowanych

w ramach Programu
Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie

i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie.

Wskaźnik

Liczba osób objętych

badaniem ilościowym

i/lub jakościowym

w ramach diagnozy

społecznej.

Liczba osób zgłaszanych

do Miejskiego Zespołu

Interdyscyplinarnego.

Liczba ewaluacji

podejmowanych działań

w ramach Programu
Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie

i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie.

Realizatorzy

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej,

placówki oświatowe.

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej,

placówki oświatowe.
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3. Monitorowanie

procedury „Niebieskie

Karty" oraz sytuacji

rodzin po zakończeniu

procedury „Niebieskie

Karty"

Liczba zrealizowanych

procedur „Niebieskie

Karty".
Liczba rodzin,

w których ustała przemoc

po zakończeniu procedury

„Niebieskie Karty"

Miejski Zespół

Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej.

IADRESACI PROGRAMU

Program skierowany jest do:

mieszkańców miasta Łańcuta, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie,

osób, które dotknięte zostały przemocą w rodzime,

osób, które stosują przemoc w rodzinie,

świadków przemocy w rodzinie,

osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

IPRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Podniesienie świadomości mieszkańców w obszarze przemocy w rodzinie, w tym

konsekwencji stosowania kar fizycznych w procesie wychowania.

Podniesienie kompetencji zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania

przemocy w rodzinie.

Zmniejszenie liczby osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

dotkniętych problemem wypalenia zawodowego.

Zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą.

Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Budowa spójnego systemu działań w zakresie pomocy osobom i rodzinom dotkniętym

przemocą przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

Zasady działania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie

W zakresie udzielania pomocy osobom doznającym przemocy, stosującym przemoc oraz

w celu podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie

niniejszy dokument oparty został na zasadach:

- wzajemnej współpracy i współdziałania organów władzy publicznej, organizacji

pozarządowych i kościołów oraz związków wyznaniowych (zgodnie z ustawą z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), a także innych organizacji, środowisk

i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań

związanych pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem występowania

przemocy i jej negatywnych następstw;
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- jawności działań organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących zadania

publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby;

- szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich prawa do wychowania się w rodzinie,

poprzez udzielenie rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej

funkcjonowania.

IŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zadania realizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 finansowane będą z budżetu miasta

Łańcuta oraz ze środków pozyskanych z innych źródei.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
NA LATA 2021-2026

Na podstawie określonych celów Programu w poprzednim rozdziale, w poniższej tabeli

znajdują się wytyczone ramy czasowe realizacji zadań, które mają pomóc osiągnąć wyznaczone
cele.

rok

zadanie

Stworzenie bazy danych: osób, miejsc oraz

instytucji udzielających pomocy oraz

przekazanie zebranych informacji społeczności

lokalnej.

Udział w kampaniach na rzecz przeciwdziałania

przemocy w rodzinie oraz organizacja lokalnych

akcji, szkoleń i kampanii edukacyjnych.

Edukacja środowiska lokalnego na temat

przemocy w rodzinie poprzez: ulotki, plakaty,

pogadanki, informacje w mediach lokalnych,

organizacjach kościelnych itd.

Edukacja mieszkańców w zakresie skutecznych

sposobów rozwiązywania konfliktów,

Edukacja dzieci i młodzieży na temat typów

i form przemocy oraz zagrożeń wynikających

z przemocy w rodzinie i w szkole.

Promowanie pozytywnych postaw

wzmacniających rolę rodziny poprzez działania

edukacyjne.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

x
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Prowadzenie poradnictwa i terapii dla rodziców

mających trudności z wychowaniem dzieci.

Organizowanie alternatywnych form spędzania

czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz

dorosłych mieszkańców Miasta [działalność

świetlic, klubów itp.).

Zapewnienie osobom doświadczającym

przemocy w rodzinie miejsc w ośrodkach X

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzime.

Zapewnienie osobom doświadczającym

przemocy dostępu do bezpłatnej pomocy,

w szczególności w formie: poradnictwa

psychologicznego, prawnego, socjalnego,

zawodowego i rodzinnego, interwencji

kryzysowej i wsparcia.

Informowanie o dostępie do bezpłatnego

badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn

i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem

przemocy wobec najbliższych w rodzinie oraz

wydania zaświadczenia lekarskiego w tym

przedmiocie.

Realizacja lokalnej procedury zapewnienia

bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom zgodnie

z art. 12a Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy
w Rodzinie.

Prowadzenie grup samopomocowych dla osób

doznających przemocy w rodzinie.

Stworzenie warunków umożliwiających osobom

dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie X X

mieszkań socjalnych z zasobów Miasta.

Upowszechnianie metod pracy socjalnej głównie

poprzez empowerment - podejście

skoncentrowane na upodmiotowieniu klienta

wpracy socjalnej, w wyniku czego odzyskuje XXX

on poczucie wpływu na własne życie oraz

umożliwia podjęcie działań na rzecz poprawy

własnej sytuacji.

Przeprowadzenie szkoleń, seminarium,

konferencji dla kadry zajmującej się działaniami

w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

Organizowanie wizyt studyjnych, superwizji dla

osób pracujących w obszarze przeciwdziałania

przemocy w rodzinie.

STRONA 31 Z 35



PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA TBRBNIB

GMINY MIASTO ŁAŃCUT NA LATA 2021-2026

Realizacja lokalnych systemów przeciwdziałania

przemocy poprzez współpracę różnych instytucji

i osób - pedagogów, pracowników socjalnych,

policji, sędziów, kuratorów, pracowników

ochrony zdrowia i asystenta rodziny.

Realizacja procedury „Niebieskie Karty" zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

Odseparowanie osób stosujących przemoc

w rodzinie od osób doznających przemocy

poprzez zapewnienie im miejsca schronienia,

bądź poprzez nakaz opuszczenia mieszkania.

Rozpowszechnianie informacji na temat

programów korekcyjne - edukacyjnych dla

sprawców przemocy w rodzinie oraz podmiotów

które je realizują.

Motywowanie do udziahi w programach

korekcyjna - edukacyjnych dia osób stosujących

przemoc w rodzinie.

Diagnozowanie i stałe monitorowanie problemu

przemocy na terenie Miasta.

Badanie efektywności lokalnych działań

podejmowanych w ramach Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Monitorowanie procedury „Niebieskie Karty"
oraz sytuacji rodzin po zakończeniu procedury
„Niebieskie Kar '

x

x

x x x x

IEWALUACJA I MONITORING PROGRAMU

Ewaluacja - jej celem jest oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów

i rezultatów. Wyniki ewaluacji okresowej służą również ewentualnym modyfikacjom

dokumentów programowych, a dostarczone za jej sprawą informacje powinny być
wykorzystane przy przygotowaniu programu w następnym okresie programowania.

Cele badawcze ewaluacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony

Ofiar Przemoc w Rodzinie powinny opierać się na:

- ocenie procesu realizacji działań i osiągniętych efektów Programu,

- ocenie wdrażania i zarządzania Programem, w tym współpracy interdyscyplinarnej,

- opracowaniu rekomendacji do stworzenia kontynuacji Programu.

W ramach ewaluacji należy przyjąć zasadę triangulacji technik badawczych poprzez

zróżnicowane metody pomiaru, tj.:

- analizę dokumentów,

- badanie ankietowe adresatów Programu,

- badanie poprzez zogniskowany wywiad grupowy realizatorów Programu.
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Przyjęte kryteria ewaluacji Programu to:

a) Kryterium skuteczności (plan a wykonanie) - rozumiane jako stopień realizacji

zaplanowanych celów i efektów Programu. Ocena pod kątem kryterium skuteczności

skupi się głównie na ocenie wdrożenia działań w stosunku do założonego planu

i osiągnięcia wskaźników rezultatów.

b) Kryterium efektywności - ocena sprawności wdrażania i prawidłowości zarządzania

Programem, w tym pod kątem zgodności z harmonogramem, ewentualnych trudności

w jego realizacji, przepływu informacji między realizatorami.

c] Kryterium użyteczności - ocena dopasowania założeń Programu do potrzeb jego
odbiorców! realizatorów,

d] Kryterium trafności - rozumiane jako stopień, w jakim zaplanowane cele

odpowiadają zidentyfikowanym problemom.

Do skutecznego pomiaru rezultatów realizowanych działań należy zastosować kartę

oceny, która znajduje się poniżej.

KARTA OCENY

Nr zadania:,

Tytuł:.

Realizator:.
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l. DOŚWIADCZENIE REALIZATORA PROGRAMU
1. 1. Dotychczas realizowane programy profilaktyczne:

2. ADEKWATNOSC

2.1. Grupa docelowa [do kogo skierowany był projekt?):

2.2. Potrzeby beneficjentów (czy i w jaki sposób je badano?)

3. UŻYTECZNOŚĆ (na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu)
3. 1. Co może wskazywać na dużą przydatność rezultatów dla beneficjentów?

3.2, Co może wskazywać na małą przydatność rezultatów dla beneficjentów?
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4. SKUTECZNOŚĆ

4. 1. Stosunek ilości działań założonych do osiągniętych:

4. 1. 1. Ilość działań zrealizowanych częściowo.

4.2. Stosunek ilości rezultatów założonych do osiągniętych:

4.2. 1. Ilość rezultatów osiągniętych częściowo.

5. EFEKTYWNOŚĆ (na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu]

5. 1. Czynniki ułatwiające osiąganie rezultatów:

5.2. Czynniki utrudniające osiąganie rezultatów:

6. TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW (na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu)
6.1. Czynniki, które mogą ją zwiększać:

6. 2. Czynniki, które mogą ją zmniejszać:

Na podstawie analizy między innymi realizowanego Programu i sprawozdań, dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzi zbiorcze sprawozdanie z działalności

Ośrodka, które zostanie przedłożone Radzie Miasta do końca pierwszego kwartału roku

następnego.

PRZEWODNICZĄCY. RADY
^7. Pzęito^,

Mirosław Rzeszótko
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