Uchwała Nr XXVIII/290/2020
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie uchwalenia „Programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie
specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
na lata 2021-2024”
Na podstawie art. 4 ust. 4 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 t.j.), w związku z art. 6 ust 3 pkt 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020r. poz. 218 z późn.
zm.),
Rada Powiatu Sanockiego
uchwala co następuje:
§1
Uchwala się „Program działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej
pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, na lata 2021-2024”,
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

Załącznik nr 1do uchwały
Nr XXVIII/290/2020
Rady Powiatu Sanockiego
Z dnia 21 grudnia 2020r.

Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie
na lata 2021-2024

Sanok, 2020r.
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I. Wstęp
Rodzina odgrywa w życiu każdego człowieka szczególną rolę. Sposób wychowania,
stosowane przez rodziców lub opiekunów metody wychowawcze oraz zwyczaje, atmosfera
panująca w rodzinie ma decydujący wpływ na to, jakim dorosłym stanie się dziecko
w przyszłości. Do prawidłowego rozwoju każdego dziecka niezbędna jest atmosfera
akceptacji i miłości oraz ochrona i opieka zapewniająca dzieciom poczucie bezpieczeństwa.
Zjawiska społeczne takie jak: różnorakie uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo utrudniają
zapewnienie dzieciom właściwych i sprzyjających warunków rozwojowych. Nieprawidłowe
funkcjonowanie rodziny, zarówno u dzieci i młodzieży, jak i w dorosłym życiu może
prowadzić do wzrostu zachowań demoralizujących, przestępczych, których instrumentem
może być przemoc. Dlatego też istnieje potrzeba podejmowania działań profilaktycznych
w zakresie

wspierania

rodziny

w

wypełnianiu

przez

nią

funkcji

opiekuńczych

i wychowawczych. Dzieci i młodzież mają prawo wzrastania w bezpiecznym środowisku
wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
Mając na uwadze fakt, iż dziecku i rodzinie doświadczającej problemu należy pomóc
i udzielić wsparcia, został opracowany niniejszy Program Profilaktyczny w zakresie
promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Sanockim na lata 2021-2024
zgodnie z art. 6. ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.

II. Prawne uwarunkowania programu.
Podstawę prawną do opracowania programu stanowią następujące dokumenty:
1) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 roku wyraża przekonanie, że rodzina jako
podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra
wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną
ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki
w społeczeństwie. Uznaje, że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swej
osobowości powinno wychowywać się środowisku rodzinnym, w atmosferze
szczęścia, miłości i zrozumienia. Według preambuły do Konwencji cyt.: „dziecko
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z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną i umysłową wymaga szczególnej opieki
i troski oraz właściwej ochrony przed i po urodzeniu". Dziecku przysługują wszelkie
uniwersalne prawa człowieka i podstawowe wolności oraz dodatkowe prawa zawarte
w Konwencji. Ochronę w imieniu społeczeństwa stwarza dzieciom państwo
ustanawiające obok ogólnych i dostępnych praw człowieka również katalog praw
dziecka. Prawa te wyznaczają stosunek dziecka do rodziców i rodziców do dziecka,
wyznaczają miejsce dziecka w rodzinie, społeczeństwie, w państwie, dają specjalne
uprawnienia, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki do życia i pełnego
rozwoju

jego

osobowości

oraz

możliwości

pozytywnej

samorealizacji

i współtworzenia swego losu.
2) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku mówi,
że „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać
od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem,
wyzyskiem i demoralizacją" oraz ust. 2 „Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma
prawo do opieki i pomocy władz publicznych”.
3) Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
nakłada cyt.: „Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych (...), w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na
jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej" oraz
wyraża przekonanie, że cyt.: „skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności
w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla
nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji
pracujących z dziećmi i rodzicami”.
4) Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., według której cyt.: „Pomoc
społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości".
5) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r., która,
nakłada na samorząd powiatowy opracowanie i realizację programów służących
działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy,
zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
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Mimo, iż wszystkie dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy, powyższe akty
prawne wyróżniają te dzieci, które żyją w trudnych warunkach socjalnych, ekonomicznych
i do nich kierują szereg działań profilaktycznych, interwencyjnych i wspierających. Natomiast
samorządy wszystkich szczebli, w tym samorząd powiatowy powinien wspierać rodziców
w działaniach na rzecz właściwego zabezpieczenia potrzeb dzieci, powinien tak kreować
lokalną politykę społeczną i rodzinną, aby sprzyjała ona zapewnieniu w możliwie
maksymalnym zakresie odpowiednich warunków życia i rozwoju dziecka.
Niniejszy Program stara się odpowiedzieć na tak pojęte zapotrzebowanie na obszarze
powiatu sanockiego.
Podstawą prawną opracowania niniejszego programu jest przepis art. 6 ust. 3 pkt 2
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.218 t.j).
Odpowiedzialność w zakresie organizacji pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom,
a przede wszystkim ofiarom przemocy domowej w powiecie sanockim, spoczywa na
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
realizując zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie między innymi
oferuje pomoc ofiarom przemocy w zróżnicowanym zakresie, począwszy od pomocy
doradczej i informacyjnej, po pomoc socjalną, prawną, psychologiczną i bytową.
Działania pomocowe podejmowane są głównie w sytuacji wystąpienia ostrego
kryzysu w rodzinie. Zakres i forma udzielanej pomocy skupiają się przede wszystkim na
zapewnieniu bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Aby nie doprowadzać
do konieczności podejmowania interwencji w sytuacjach wystąpienia przemocy w rodzinie
i aby niwelować tego skutki, należy zintensyfikować podejmowanie działań o charakterze
profilaktycznym.
Z powyższego wynika potrzeba skonstruowania i wdrożenia w życie programu
profilaktycznego, który będzie mieć na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza
w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą. W związku z tym został opracowany cel główny
i cele szczegółowe oraz działania podejmowane na terenie powiatu sanockiego, które
w efekcie powinny przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie,
wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą.
Niniejszy „Program działań profilaktycznych mających na celu udzielenie
specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
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wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
na lata 2021-2024” uzupełnia realizację „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026” i jest z nim w pełni
spójny.

III. Uzasadnienie realizacji programu
Przemoc jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, przemoc w rodzinie jest
niewątpliwie najgorszym jej rodzajem, ponieważ sprawcą jest najbliższa osoba – członek
rodziny. Dom rodzinny powinien być postrzegany jako środowisko: miłości, bezpieczeństwa
i wzajemnego zrozumienia. Zjawisko przemocy w rodzinie jest poważnym problemem
społecznym. Przyczyny przemocy bywają różne. Może być to reakcja na problemy dnia
codziennego, zmagania wewnętrzne człowieka lub zachowania innych osób. Inną przyczyną
braku kontroli nad emocjami jest działanie substancji psychoaktywnych na organizm
człowieka. Przyczyną mogą być również negatywne wzorce przekazywane przez media.
W wielu przypadkach przemoc jest rezultatem zachowań wyniesionych z domu rodzinnego.

W „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar

Przemocy w

Rodzinie

na

lata

2021-2026”

zostały szczegółowo

opisane

i przeanalizowane dane statystyczne dotyczące problemu przemocy w rodzinie na terenie
powiatu sanockiego, z którego wynika, iż przemoc w rodzinie jest problemem społecznym
powiatu sanockiego.
W Powiecie Sanockim istnieje szereg instytucji udzielających pomocy osobom
poszkodowanym w wyniku przemocy. W pierwszej kolejności są to: policja, Sąd Rejonowy,
Punkt

Interwencji

Kryzysowej

działający

na

terenie

Miasta

Sanoka,

Zespoły

Interdyscyplinarne działające przy ośrodkach pomocy społecznej, Miejskie i Gminne Komisje
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służba zdrowia udzielająca ofiarom przemocy
pomocy medycznej, a także szkoły jako instytucje rozpoznające symptomy dziecka
krzywdzonego, prowadzące działania edukacyjne i profilaktyczne. Najliczniejszą sieć
instytucji wspierających osoby doświadczające przemocy stanowią ośrodki pomocy
społecznej, w których w Powiecie Sanockim jest osiem. Zgodnie z obowiązującą ustawą
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o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gminy powołują Zespół Interdyscyplinarny,
w którego skład, wchodzą przygotowani do skutecznego zajmowania się problematyką
przemocy specjaliści. Zadaniem Zespołu jest kompleksowe zajmowanie się rodzinami oraz
monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w przypadku
podejrzenia popełnienia przestępstwa, poinformowanie o tym odpowiednich służb. Zespół
Interdyscyplinarny zajmuje się również zbieraniem i przekazywaniem informacji na temat
skali zjawiska przemocy w rodzinie, jak również gromadzeniem informacji na temat miejsc,
osób i możliwości udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia
nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych.
Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie to
przede wszystkim rozmowy wspierające, korzystanie z pomocy grup wsparcia, poradnictwo
specjalistyczne: prawne i psychologiczne.
Na terenie powiatu działają także organizacje pozarządowe, pełniące najczęściej
funkcję doradczą.
Aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku przemocy niezbędne jest podejmowanie
działań o charakterze profilaktycznym, które będą miały na celu: promowanie i wdrażanie
właściwych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych
przemocą, udzielanie specjalistycznej pomocy oraz dążenie do wzmocnienia pozytywnych
postaw w relacjach rodzinnych i prowadzenia stylu życia wolnego od przemocy. Dlatego też
został opracowany cel główny, cele szczegółowe oraz działania, które powinny przyczynić się
do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie. Największy efekt z podejmowanych
działań widoczny będzie w sytuacji współpracy pomiędzy służbami społecznymi
zaangażowanymi w realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wnioski:
1. Przemoc w rodzinie jest problemem społecznym Powiatu Sanockiego i należy podjąć
działania mające na celu zminimalizowanie skali tego zjawiska;
2. Obszarem objętym działaniami powinny być zarówno miasta jak i obszary wiejskie;
3. Działania powinny być ukierunkowane głównie na rodziny z dziećmi;
4. Biorąc pod uwagę skalę przemocy oraz w szczególności jej rodzaje należy
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku utrzymać specjalistyczne
poradnictwo

dla

rodzin

z

dziećmi,

w

szczególności

typu:

prawnego

5

i psychologicznego, rozwijać poradnictwo pedagogiczne, terapię rodzinną oraz
mediacje rodzinne.

IV. Cele programu i zadania
Priorytetem głównym programu jest wzrost bezpieczeństwa dzieci oraz ich ochrona
przed krzywdzeniem. Diagnoza stanu istniejącego pozwala na zdefiniowanie potrzeb
społeczności mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie
promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, a co za tym idzie pozwala na sformułowanie
następujących celów:
Cel główny: zmniejszenie skali przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy
w rodzinie na terenie Powiatu Sanockiego poprzez wspieranie i podejmowanie działań
profilaktycznych wobec rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, w szczególności
w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy
w rodzinie oraz instytucjach udzielających specjalistycznej pomocy,
2. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w tym będącej w sytuacji przemocy domowej,
3. Zapewnienie usług specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi,
4. Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich –
zorganizowanie

pikniku

rodzinnego

propagującego

prawidłowe

metody

wychowawcze, organizacja pogadanek edukacyjnych w szkołach z uczniami oraz
rodzicami,
5. Podniesienie kompetencji i profesjonalizmu osób zajmujących się problemem
przemocy w rodzinie poprzez udział w szkoleniach dot. pomocy rodzinom
zagrożonym przemocą, zwalczania oraz zapobiegania przemocy w rodzinie.
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Zadania do wykonania w programie:
1.

W celu szczegółowym Nr 1 tj.: Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej

zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie oraz instytucjach udzielających
specjalistycznej pomocy:
1) wykonanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych
(informatory, ulotki, plakaty) dot. możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
edukacji mieszkańców powiatu w zakresie występowania zjawiska przemocy
domowej, jej przyczyn i negatywnych skutków wpływających na rozwój dziecka oraz
możliwych sposobach radzenia sobie w sytuacji przemocy domowej,
2) przeprowadzanie kampanii społecznych poświęconych problematyce przemocy
w rodzinie,
3) udzielanie informacji o instytucjach, placówkach, organizacjach pozarządowych
działających na rzecz pomocy dziecku, rodzinie i przeciwdziałających przemocy.
2.

W celu szczegółowym Nr 2 i 3 tj.: Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w tym

będącej w

sytuacji

przemocy domowej; Zapewnienie usług specjalistycznego

poradnictwa dla rodzin z dziećmi:
1) wspieranie rodzin będących w sytuacji przemocy w rodzinie, udzielanie ustawowej
pomocy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej,
2) rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie - działania interwencyjne wobec
rodzin, w których wystąpiło zjawisko przemoc domowej,
3) wspieranie rodzin we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do prawidłowego
funkcjonowania poprzez pracę socjalną, poradnictwo dla rodzin z dziećmi,
w szczególności

typu:

prawnego,

psychologicznego,

pedagogicznego,

terapii

rodzinnej oraz mediacji.
Usługa w formie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodziny z dziećmi –
typu prawnego, skierowana będzie do wszystkich, rodzin z dziećmi, które zgłaszają potrzebę
w zakresie:
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a) uregulowania spraw w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
(stosunków prawnych, jakie powstają w wyniku jej powstania i funkcjonowania),
b) poznania lub zgłębienia wiedzy na temat przysługujących praw i uprawnień
rodzinie z dziećmi, a także obowiązków związanych z pełnieniem odpowiednich
ról w rodzinie,
c) pomocy w pisaniu pism urzędowych i procesowych w kontekście zgłaszanych
problemów przez rodzinę z dziećmi.
Specjalistyczne

poradnictwo

rodzinne

dla

rodziny

z

dziećmi

–

typu

psychologicznego, obejmować będzie zagadnienia dotyczące:
1)

relacji rodzinnych;

2)

komunikacji wewnątrzrodzinnej;

3)

ról w rodzinie;

4)

wartości rodziny i każdego z jej członków (szczególnie ważne w sytuacji
sprawowania przez rodzinę opieki nad osobą zależną).
Usługa adresowana będzie do wszystkich typów rodzin z dziećmi, które w związku

z zaburzoną komunikacją wewnątrzrodzinną, nieprawidłowo wykonywanymi rolami
rodzinnymi i społecznymi, nieprawidłowymi relacjami między członkami rodziny, wymagają
konsultacji, porady i wsparcia psychologicznego, które wpłyną na poprawę funkcjonowania
rodziny.
Istotą w/w działań jest przede wszystkim udzielenie satysfakcjonującego wsparcia
rodzinom przeżywającym różnorakie kryzysy. Cały proces rozpoczynał się będzie
w momencie otrzymania informacji o potrzebie wsparcia rodziny czy osoby przez pracownika
socjalnego, który dokonywać będzie wstępnej analizy sytuacji i kierować we właściwym
trybie do specjalisty. Rolą specjalisty udzielającego specjalistycznego poradnictwa
rodzinnego dla rodziny z dziećmi, będzie dokonanie pogłębionej diagnozy, ustalenie planu
działania, a także określenie metod i form pomocy. Specjalista (psycholog, pedagog, prawnik
i inni wg potrzeb) sporządzi dokumentację i poinformuje wszystkie osoby zaangażowane
w pomoc o dalszym toku postępowania. Wszelkie działania pomocowo-terapeutyczne
ustalane będą wspólnie z klientem i podejmowane za jego zgodą.
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Głównym celem specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodziny z dziećmi, jest
poprawa jakości życia rodzinnego oraz relacji w rodzinach osób zwracających się
o pomoc w związku z występującymi problemami.
Celami szczegółowymi specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodziny
z dziećmi są:
1) Poprawa funkcjonowania społecznego rodziny z dziećmi w jej środowisku
zamieszkania,
2) Poprawa stosunków wewnątrzrodzinnych (relacji i umiejętności prospołecznych
w układach małżeńskich i rodzinnych),
3) Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w tym będącej w sytuacji przemocy domowej.
W celu szczegółowym Nr 4 tj.: Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych
i postaw rodzicielskich – zorganizowanie pikniku rodzinnego propagującego prawidłowe
metody wychowawcze, organizacja pogadanek edukacyjnych w szkołach z uczniami
oraz rodzicami:
1)

zorganizowanie

pikniku

rodzinnego

propagującego

prawidłowe

metody

wychowawcze,
2)

organizacja pogadanek edukacyjnych w szkołach z uczniami oraz rodzicami,

3)

wspieranie programów profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie
dzieci i młodzieży,

4)

wspieranie inicjatyw służących budowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich,

5)

propagowanie

i

inicjowanie

działań

przygotowujących

do

prawidłowego

wychowywania dzieci,
6)

wspieranie rodzin zagrożonych dysfunkcjami poprzez:

 zapewnienie wsparcia dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi,
 zapewnienie wsparcia dla dzieci mających problemy wychowawcze i edukacyjne,
 pomoc w korzystaniu z dziennych form opieki (świetlice socjoterapeutyczne).
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W celu szczegółowym Nr 5 tj.: Podniesienie kompetencji i profesjonalizmu osób
zajmujących się problemem przemocy w rodzinie poprzez udział w szkoleniach dot.
pomocy rodzinom zagrożonym przemocą, zwalczania oraz zapobiegania przemocy
w rodzinie:
1) podniesienie kompetencji i profesjonalizmu osób zajmujących się problemem
przemocy w rodzinie w powiecie sanockim poprzez zorganizowanie szkoleń dla
różnych grup zawodowych zajmujących się problemem przemocy w rodzinie, w celu
podniesienia wiedzy w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy,
2) skoordynowana i kompleksowa pomoc ze strony wszystkich instytucji i organizacji
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3) wymiana doświadczeń między instytucjami, prowadzenie dobrych praktyk oraz
sprawny przepływ informacji.

V. Adresaci programu
Program działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej
pomocy,

zwłaszcza

w

zakresie

promowania

i

wdrożenia

prawidłowych

metod

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, na
lata 2021-2024 skierowany jest do mieszkańców powiatu sanockiego, a w szczególności do:
1)

rodzin i dzieci zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie,

2)

rodzin doświadczających przemocy w rodzinie:

3)

ofiar przemocy domowej, a zwłaszcza dzieci,

4)

sprawców przemocy domowej,

5)

świadków przemocy w rodzinie,

6)

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

7)

rodzin niewydolnych wychowawczo, niezaradnych życiowo,

8)

dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym,

9)

przedstawicieli instytucji i służb wspierających dziecko i rodzinę oraz działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,

10)

społeczności lokalnej.
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VI. Realizator Programu
Realizatorem „Programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie
specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, na
lata 2021-2024” będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Zakłada się,
że PCPR w realizacji programu będzie współpracował z instytucjami oraz organizacjami
funkcjonującymi na terenie powiatu sanockiego np.:
1) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
2) ośrodki pomocy społecznej,
3) Komenda Powiatowa Policji w Sanoku,
4) placówki oświatowe – szkoły,
5) organizacje pozarządowe.

VII. Oczekiwane efekty realizacji programu
Zakłada się, że realizacja programu przyczyni się do:
1)

zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i wspieranie
rodzin i dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie,

2) zmiany postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie,
3) podniesienia poziomu świadomości wśród mieszkańców powiatu sanockiego na temat
zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie oraz możliwości zapobiegania zjawisku
przemocy,
4) zapewnienia należytej opieki dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej,
5) poprawa funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej w pełnieniu swoich zadań,
6) poprawa wydolności wychowawczej rodzin dotkniętych oraz zagrożonych przemocą,
7) wzmocnienia rodziny w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi,
8) poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży w rodzinach dotkniętych oraz
zagrożonych przemocą,
9)

podniesienia jakości usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie,

10) rozwoju wiedzy i umiejętności rodziców w prawidłowym funkcjonowaniu,
11) pomocy rodzinie w rozwiązywaniu problemów wynikających z sytuacji kryzysowej,
11

12) koordynacji działań służb i organizacji działających na rzecz pomocy dziecku
i rodzinie, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
13) wzrostu poczucia bezpieczeństwa osób zagrożonych przemocą.

VIII. Sprawozdawczość, ewaluacja i monitoring programu
Realizacja Programu będzie monitorowana przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sanoku, które dokona oceny realizacji poszczególnych działań programu
w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku na podstawie zebranych danych
ilościowych i jakościowych będzie sporządzało kwartalne informacje z podejmowanych
działań. W oparciu o w/w dane, raz w roku dokonywana będzie ewaluacja programu celem
sprawdzenia jego skuteczności, trafności i określenia potrzeby wprowadzenia ewentualnych
zmian. Sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań programu za rok ubiegły będzie
zawarte w Sprawozdaniu z działalności PCPR w Sanoku, które będzie przedłożone Radzie
Powiatu Sanockiego, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
Wskaźnik ogólny:
1. Poziom zrealizowanych działań.
Wskaźniki szczegółowe:
1.

Liczba wykonanych i rozpowszechnionych materiałów promocyjnych,

2.

Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych,

3.

Liczba udzielonych porad (liczba osób, które skorzystały z porady),

4.

Liczba zorganizowanych pikników rodzinnych,

5.

Liczba przeprowadzonych spotkań edukacyjnych z rodzicami (liczba osób, które

wzięły udział w spotkaniach),
6.

Liczba przeprowadzonych spotkań edukacyjnych z dziećmi (liczba osób, które wzięły
udział w spotkaniach),

7.

Liczba zorganizowanych szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się problemem

przemocy w rodzinie (liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach).
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IX. Finansowanie programu
Program będzie realizowany w ramach środków własnych. Przewiduje się również
współudział w finansowaniu działań wynikających z zadań Programu ze środków
zewnętrznych, w tym z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.
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IX. Harmonogram działań
Nr celu
szczegółowego

Nazwa celu szczegółowego

Zadania do wykonania w ramach celu szczegółowego

Realizatorzy
programu

1

Zwiększenie
świadomości
społecznej dotyczącej zagrożeń
płynących
z
przemocy
w rodzinie oraz instytucjach
udzielających specjalistycznej
pomocy

PCPR w Sanoku we współpracy z:
1.
Ośrodkami Pomocy Społecznej
z terenu powiatu sanockiego,
2.
Placówkami
opiekuńczowychowawczymi z terenu powiatu sanockiego,
3.
KPP w Sanoku,
4.
Placówkami
oświatowymi
–
szkołami z terenu powiatu sanockiego,
5.
Organizacjami pozarządowymi.

2

Udzielanie wsparcia i pomocy
rodzinie, w tym będącej
w sytuacji przemocy domowej

1.
Wykonanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych
(informatory, ulotki, plakaty) dot. możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
edukacji mieszkańców powiatu w zakresie występowania zjawiska przemocy domowej,
jej przyczyn i negatywnych skutków wpływających na rozwój dziecka oraz możliwych
sposobach radzenia sobie w sytuacji przemocy domowej,
2.
Przeprowadzanie kampanii społecznych poświęconych problematyce
przemocy w rodzinie,
3.
Udzielanie informacji o instytucjach placówkach, organizacjach
pozarządowych działających na rzecz pomocy dziecku, rodzinie i przeciwdziałających
przemocy.
1.
Wspieranie rodzin będących w sytuacji przemocy w rodzinie, udzielanie
ustawowej pomocy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej,
2.
Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie - działania interwencyjne
wobec rodzin, w których wystąpiło zjawisko przemoc domowej,
3.
Wspieranie rodzin we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do prawidłowego
funkcjonowania poprzez pracę socjalną, poradnictwo dla rodzin z dziećmi,
w szczególności typu: prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, terapii
rodzinnej oraz mediacji.
1. Zorganizowanie pikniku rodzinnego propagującego prawidłowe metody
wychowawcze,
organizacja pogadanek edukacyjnych w szkołach z uczniami oraz rodzicami,
2.
Wspieranie programów profilaktycznych i edukacyjnych wspierających
wychowanie dzieci i młodzieży,
3. Wspieranie inicjatyw służących budowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich,
4. Propagowanie i inicjowanie działań przygotowujących do prawidłowego
wychowywania dzieci,
5. Wspieranie rodzin zagrożonych dysfunkcjami poprzez:
- zapewnienie wsparcia dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi,
- zapewnienie wsparcia dla dzieci mających problemy wychowawcze i edukacyjne,
- pomoc w korzystaniu z dziennych form opieki (świetlice socjoterapeutyczne).
1. Podniesienie kompetencji i profesjonalizmu osób zajmujących się problemem
przemocy w rodzinie w powiecie sanockim poprzez zorganizowanie szkoleń dla
różnych grup zawodowych zajmujących się problemem przemocy w rodzinie, w celu
podniesienia wiedzy w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy,
2. skoordynowana i kompleksowa pomoc ze strony wszystkich instytucji i organizacji
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3

4

5

Zapewnienie
usług
specjalistycznego poradnictwa
dla rodzin z dziećmi
Propagowanie
prawidłowych
metod
wychowawczych
i postaw rodzicielskich –
zorganizowanie
pikniku
rodzinnego
propagującego
prawidłowe
metody
wychowawcze,
organizacja
pogadanek
edukacyjnych
w szkołach z uczniami oraz
rodzicami

Podniesienie
kompetencji
i
profesjonalizmu
osób
zajmujących się problemem
przemocy w rodzinie poprzez
udział w szkoleniach dot.
pomocy rodzinom zagrożonym
przemocą, zwalczania oraz
zapobiegania
przemocy
w rodzinie

PCPR w Sanoku we współpracy z:
Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu
powiatu sanockiego,
2. KPP w Sanoku,
3. Organizacjami pozarządowymi.

Planowany
termin
realizacji

2021 - 2024

1.

PCPR w Sanoku we współpracy z:
1.
Ośrodkami Pomocy Społecznej
z terenu powiatu sanockiego,
2.
Placówkami
opiekuńczowychowawczymi z terenu powiatu sanockiego,
3.
Placówkami
oświatowymi
–
szkołami z terenu Powiatu sanockiego,
4.
Organizacjami pozarządowymi.

2021 - 2024

2021 - 2024

1.
2.

PCPR Sanok
Pracownicy Ośrodków Pomocy
Społecznej z terenu powiatu sanockiego,
3.
Pracownicy placówek opiekuńczowychowawczych z terenu powiatu sanockiego,
4.
Pedagodzy szkolni,
5.
Pracownicy
organizacji
pozarządowych.

2021 - 2024
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X. Podsumowanie
„Program działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej
pomocy,

zwłaszcza

w

zakresie

promowania

i

wdrażania

prawidłowych

metod

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, na
lata 2021-2024” zakłada tworzenie kompleksowego wsparcia dla rodzin i dzieci zagrożonych
przemocą w rodzinie. Program koncentruje się przede wszystkim na zmniejszeniu skali
zjawiska przemocy poprzez podejmowanie działań profilaktycznych w rodzinach z tzw. grupy
ryzyka. Istotne jest udzielanie specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy, jak również
promowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą domową. Program ma charakter otwarty, na podstawie
prowadzonej ewaluacji w trakcie realizacji może ulegać modyfikacjom.
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