
Sprawozdanie z realizacji uchwaty Nr LXXIX/1659/14 Rady Miejskiej w todzi z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie przyje_cia Gminnego Programu Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie na rok 2014

W celu przeciwdziatania przemocy w rodzinie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie z (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 z pozn.zm.)
nafozyta na poszczegolne szczeble administracji samorzqdowej i rzqdowej szereg zadari do realizacji, sq to m.in.:
zadania wfasne gminy:
1) opracowanie i realizacja gminnego prograrnu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie w szczegolnosci poprzez dziafania edukacyjne stuza.ce wzmocnieniu
opiekunczych i wychowawczych kompetencji rodzicow w rodzinach zagrozonych przemocq w rodzinie;
3} zapewnienie osoborn dotkni^tyrn przemoca. w rodzinie miejsc w osrodkach wsparcia;
4) tworzenie zespotow interdyscyplinarnych,
zadania z zakresu administracji rza.dowej realizowane przez powiat:
1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych osrodkow wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
2) opracowywanie i realizacja prograrnow oddziaiywari korekcyjno-edukacyjnych dla osob stosujqcych przemoc w rodzinie

Na podstawie ww. ustawy przyje_ty zostaf uchwatq Nr LXXIX/1659/14 Rady Miejskiej w todzi z dnia 16 stycznia 2014 r. Gminny Program Przeciwdziaiania Przemocy
w Rodzinie na rok 2014 r. Jego zadaniem jest wprowadzenie w zycie dziatan majqcych na celu zarowno przeciwdziatanie przemocy w rodzinie oraz zwie.kszenie
profesjonalizrnu sluzb spotecznych w udzielaniu pomocy ofiarorn przemocy rodzinnej, jaki i zwrocenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie,
a takze podejmowanie odpowiednich dziatan wobecosobstosujqcych przemoc.

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystuja.ce przewage, sit dziatanie przeciw cztonkowi rodziny, naruszajqce prawa i dobra osobiste, powoduja,ce
cierpienieiszkody. Do przemocy dornowej mozedojsc w kazdej rodzinie, niezaleznie odjej statusu spotecznego i materialnego czy tezpoziomu wyksztatcenia.
W polskim ustawodawstwie zn^canie si^ nad rodzinq jest przestepstwern. Zgodnie z art. 207 § 1 kodeksu karnego, kto zn^ca sie; fizycznie lub psychicznie nad osoba.
najblizsza. lub nad inna. osoba. pozostajqca, w statyrn lub przernijajqcym stosunku zaleznosci od sprawcy albo nad matoletnirn lub osoba. nieporadnq ze wzgl^du na jej
stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesi^cy do lat 5. Jezeli czyn okreslony powyzej pota_czony jest ze stosowaniem szczegolnego
okruciehstwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10. Statystyki policyjne, stanowia^ce dalece niewystarczaja.ee, ale nadal podstawowe
zrodto wiedzy o skali zjawiska pokazuj^, ze w todzi w 2014 r. (dane Komendy Miejskiej Policji w todzi) wsrod przeprowadzonych ogotem 15 286 interwencji
domowych, 1197 dotyczyto przemocy w rodzinie (liczba interwencji w zwia,zku z procedure ,,Niebieskie Karty"). Ogoiem 1358 osob byto ofiararni przemocy, w tym:
1 063 kobiet, 131 m^zczyzn, 164 rnaioletnich. Sprawcami przemocy byto: 1 078 m^zczyzn, 116 kobiet oraz 9 osob nieletnich. 811 sprawcow przemocy domowej,
w tym 62 kobiety, 748 rne^czyzn oraz 1 nieletni znajdowato si^ pod wptywern alkoholu. Odizolowano bezposrednio po interwencji poprzez: zatrzymanie lub
przewiezienie do wytrzezwienia 590 osob, w tym: 36 kobiet, 553 me_zczyzn i 1 osobe^ nieletnia.-

Przemoc w rodzinie bardzo cze.sto jest zwigzana i naduzywaniem alkoholu. Jak wynika z wyzej przedstawionych danych 67% sprawcow przemocy dornowej byto
pod wptywem alkoholu. Jednak uzaleznienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialnosci za czyny. Nalezy karac sprawcy przemocy i leczyc jego chorobq.
Rzeczywistosc pokazuje jednak, ze sprawcy w wi^kszosci przypadkow nie ponosza_ nalezytej kary, co powoduje, ze ich ofiary tracq wiare^ w poczucie
sprawiedliwosci, sens dziatania, mozliwosc zrnian w swoim zyciu.



Giownymi Realizatorami Gminnego Programu sa; Wydziaf Zdrowia i Spraw Spoiecznych, Wydziat Edukacji oraz Miejski Osrodek Pornocy Spotecznej
w todzi, ktorzy poprzez swoje jednostki i we wspoipracy z organizacjami pozarzqdowymi prowadza. dziatania stuzqce przeciwdziataniu przemocy w rodzinie.
Zaiozeniem Programu jest niesienie wieloptaszczyznowej, bezptatnej pomocy osobom dotknie.tyrn przemocy domowa., udzielanie pomocy sprawcom przemocy
w zmianie dotychczasowych zachowari, a takze prowadzenie dziatari profilaktyczno - edukacyjnych.

Gel I. Zapobieganie wyste_powaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie swiadomosci spotecznej oraz ograniczenie zaburzeri zycia spotecznego zwiqzanych
z wyste.powaniem przemocy.

Pozostawienie konfliktow bez rozwiqzania powoduje ich eskalacj^ i rnoze prowadzic do sytuacji, w ktorej przeradzajq sie_ one w dtugotrwate kryzysy, a nawet
w przemoc. Moze tu pomoc mediacja rodzinna, jako jeden ze sposobow rozwia_zywania konfliktow mie_dzy czfonkami rodziny. Zakres spraw, ktore moga, podlegac
mediacji jest bardzo szeroki. Rozwiqzanie konfliktu, w tym wypadku rodzinnego moze polegac w mediacji na wypracowaniu i podj^ciu wspolnej decyzji,
umozliwiajqcej realizacj^ interesow na akceptowanym przez strony poziomie. Rozwia_zuja_c konfiikt cztonkowie rodziny przyczyniaja. si^ do jego wygasni^cia, przez
co jednoczesnie zapobiegaja. jego eskalacji w przysztosci. Zachowania przemocowe obserwujemy takze w srodowisku szkolnym. Roznorodne trudne dla uczniow
sytuacje mog$ uruchamiac negatywne emocje, jak ztosc czy gniew, i w konsekwencji prowadzic do zachowari agresywno - przemocowych.
W ramach dziatari koordynowanych przez Wydzial Edukacji realizowane sq warsztaty dla dzieci i miodziezy, ktore pozwalajq irn nabyc umiej^tnosci roztadowywania
emocji, szukania innych anizeli agresywnych form rozwiqzywania probiemow i konfliktow.

Zadanie 1. Wspieranie rozwoju i zwie_kszanie doste_pnosci do nieagresywnych sposobow rozwia.zywania konfliktow spotecznych i rodzinnych, w tym rowniez
w srodowisku osoby niepetnosprawnej.

i.'pjan
"wykdha'nie'
-.w 2014-r.'.
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31.12.2014-r.
wykori.anfe
w-2014 r.:

(wykoriania obj^tych
dzlataniaml

Wydziat Zdrowia
i Spraw Spotecznych/
org, pozarzqdowe

Promowanie i prowadzenie
mediacji, w tym mediacji
rodzinnych.

Caritas Archidiecezji
todzkiej,
todzul. Gdaiiska 111

Promowanie i prowadzenie
mediacji, w tym mediacji
rodzinnych.

69 godz.
mediacji

31 mediacji

69 godz.
mediacji

31 mediacji

6 180,00 6 180,00 100 28

Fundacja Wsparcia
Psychospotecznego
iodz, ul. Bydgoska
15/8

Promowanie i prowadzenie
mediacji, w tym mediacji
rodzinnych.

19 mediacji
52 spotkania
mediacyjne
Kolportaz 300
zt. plakatow

19 mediacji 52
spotkania
mediacyjne
Kolportaz 300
szt. plakatow

2

5 740,00 5 740,00 100 38
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Fundacja Interwencji

Kryzysowej Pomocy

Psychologicznej

,,SUBVENIO"

todz, ul. Wyzsza 34

Liga Kobiet Polskich

-todzki Oddzial

Wojewodzki wtodzi

ul. tegionow2

pozostalo

z konkursu
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Promowanie i prowadzenie

mediacji, w tym mediacji

rodzinnych.

Promowanie i prowadzenie

rnediacji, w tym mediacji

rodzinnych.

140 godz.

30 dyzurow

106 godz.

41 rnediacji

Szkolenie

6 godz.

140 godz.

30 dyzurow

"106 godz.

41 mediacji

Szkolenie

6 godz.

Razem:

Wydziat Edukacji /

organizacje

pozarza^dowe

Fundacja Wsparcia

Psychospofecznego

todz, ul. Bydgoska

15/8

TPDtodz

-Srodrniescie

todiul. Jaracza 42
m.22

Fundacja Wsparcia

Psychospolecznego

Zielona Przystari

todz, ul. Sienkiewicza

35m. 10

Warsztaty wychowawcze

dotyczqce nieagresywnego

rozwia.zywania konfliktow.

Cykl zaj^c edukacyjno -

profilaktycznych dla 800

uczniowgimnazjow.

Zwi^kszenie doste_pnosci do

nieagresywnych sposobow

rozwiqzywania konfliktow

spolecznych i rodzinnych dla

grupy 60-80 dzieci

mlodziezy.

Cykl warsztatow dla uczniow

szkol podstawowych i

gimnazj6w(klasy IV i V).

92 godz.

94 godz.

5 warsztatow

92 godz.

94 godz.

5 warsztatow

s * , • ,1. * . '" - "

7 500,00

10 160,00

420,00

30 000,00

5 600,00 zl

3 300,00

2 800,00

IIS
7 500,00

10 160,00

0,00

29 580,00

5 600,00 zf

3 300,00

2 800,00

.^•Srodki pozyskane-.

^zjiyiinisters.twa'Rracy a

X

X

X

X

X

X

wyl&nanie

X

X

X

X

X

X

3X;::
'wykonania

100

100

100

100

100

100

dzla'iariiaYni

21

75

162

524

73

103



dJu pozyskane »

Fundacja
PRAESTERNO
Warszawa, ul.
Czerniakowska 26a/5

Cykl warsztatow dla miodziezy
szkot ponadgimnazjalnych nt.
nieagresywnego rozwia_zywania
konfliktow i prowadzenia
psychoedukacyjnych grup
warsztatowych.

78 godz. 78 godz. 5 250,00 5 250,00 100 540

Stowarzyszenie
Mafych Dzieci, todz
ul. Kopclnskiego 1/3

Cykl warsztatow dla dzieci
i spotkah informacyjnych dla
rodzicow.

45 godz. 45 godz. 4 200,00 4 200,00 100

Oratorium sw. Jana
Bosko, todz
ul. Kopdhskiego 1/3

Program profilaktyczny
"Zamiast piesci uzyj gtowy, nirn
rozp^tasz konflikt nowy"

30 godz. 30 godz. 4 900,00 4 900,00 100 60

TPD todz Polesie,
todz
ul. GdanskalSO

WarsztatydlaSO
podopiecznych placowek TPD
"Jakradzicsobie z wlasna.

28 godz. 28 godz. 1 000,00 1 000,00 100 60

Stowarzyszenie
Medlatorow
PACTUS, todz ul.
Wolczanska 243

"Mozna inaczej" - program dla
uczniow ostatnich klas szkof
podstawowych.

48 godz. 48 godz. 9 050,00 9 050,00 100 135
(w tym 15
rodzicow)

TPD OR, todz ul.
Tuwima 40

Warsztaty dla podopiecznych
placowekTPD.

46 godz. 46 godz. 1 000,00 1 000,00 100 31

TPD todz Widzew,
todz

ul. Lermontowa 7

Warsztaty dla 50
podopiecznych placowekTPD

40 godz. 40 godz. 2 200,00 2 200,00 100 60

Stowarzyszenie
Pomocy

Psychologiczne]
,;Nadzieja"

Cykl warsztatow dla rnfodziezy. 300 godz. 308 godz. 6 800,00 6 800,00 100 77 klas
wll

szkoiach



Realizator

Fundacja,,Idealny

Czynnik"

Fundacja ,,Dom

w todzi"

Rodzaj dziatari

3 cyklezaj^cwarsztatowych

dla dzied i mtodziezy .

Warsztaty dla wychowankGw

Domu Dziecka dla

Dzieci Chorych.

Liczba jednostek
kalkulacyjnych

pian na
31.12.2014 r.

26 godz.

15 godz.

wykonanie
w 2014 r.

26 godz.

15 godz.

Razem:

SrodkizGPPPwR
w budzecie Miasta

plan na
31.12.2014- r,

#)
5 500,00

4 200,00

55 800,00

wykonanie
w 2014 r.

W)
5 500,00

4 200,00

55 800,00

Srodki pozyskane
z Ministerstwa Pracy
i Polityki Spotecznej
plan na

31.12.2014 r.
- (rf)

X

X

X

wykonanie
w 2014 r.

(zt)
X

X

X

%
wykonania

100

100

100

Liczba

osob

objetych

dziataniami

68

26

1708

Cel II. Zmniejszanie negatywnych nastepstw dla ofiar i swiadkow wystepowania przemocy w rodzinie.

W wielu rodzinach narastajqce przez lata konflikty, a takze naduzywanie alkoholu lub innych srodkow psychoaktywnych oraz cechy osobowosciowe ktoregos

z czionkow rodziny doprowadzify do patologicznej sytuacji jaka. jest stosowanie przemocy domowej. Uwikiane w przemoc czesto przez wiele lat, nieradza.ce sobie

z trudnosciami rodzinnymi ofiary przemocy domowej wykazuja. duza. trudnosc w korzystaniu z istnieja^cych zrodet pomocy instytucjonalnej.

Ich bezradnosc wynika czesto z przekonania, ze cokoiwiek zrobi, nie be_dzie to miafo zadnego znaczenia, gdyz zawsze znajdzie si^ powod do zachowah agresywnych

sprawcy.

W ramach Programu finansowane sq dziatania z zakresu poradnictwa i konsultacji specjalistycznych, grup wsparcia, telefonu zaufania, punktow informacyjnych
i konsultacyjnych. Tego typu pomoc pozwala osobom dotknie_tym przernocq podejmowac dziaiania dla zmiany sytuacji, w ktorej si^ znalaziy.

Zadanie 1. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkni^tym przemoca..

Realizatqr "*'\ ?..$&&&i.fi&0$i

Wydzial Zdrowia
i Spraw Spoiecznych
/organizacje
pozarzqdowe

Fundacja Wsparcia
Psychospoiecznego

Lodz, ul. BydgoskalS

..." ' • . • : . " , i ,

:.; -T./Rodzaj'dzialart

Poradnictwo medyczne,
psychologiczne, pedagogiczne,
rodzinne prawne, socjalne.

Poradnictwo:
- pedagogiczne
- rodzinne

Lfczba je
, -kalkula

plan na
31.12.2014 r.

45 godz.
11 wizyt

domowych

dnostek

wykonanie
w 2014 r.

45 godz.
11 wizyt

domowych

sVodki z GPPPwR
w budzecie

. . ' ' '^'fniasta' • " ;
•plan'na • - '

31.12.2014 r.

(rf)

4 500,00

wykonanie
w 2014 r.

(z«

4 500,00

sVodki pozyskane
z Ministerstwa Pracy
i Polityki Spolecznej

plan na
31.12.2014 r.

{z*)

X

wykonanie
w 2014 r,

W

X

%
wykonania

100

Liczba
osob

objetych
dziaianiam

20



Fundacja Wspierania
Zdrowia ,,Erka"
todz, ul. Boj. Getta
Warszawskiego
16b/3

Poradnictwo:
-psychologiczne
- pedagogiczne
- rodzinne

75 porad 75 porad S 000,00 8 000,00

Fundacja Interwencji
kryzysowej i Pomocy
Psychologicznej
,,SUBVENIO"

Poradnictwo:
- psychologiczne
- pedagogiczne
-rodzinne

100 godz.
83

spotkania

100 godz.
S3

spotkania

4 500,00 4 500,00 100 104

Caritas Archidiecezji
todzkiej
todz, ul. Gdariska
111 ' . '

Poradnictwo:
-socjalne
- prawne

60 godz. 60 godz. 4 800,00 4 800,00 100 54

Terenowy. Korfiitet
Ochrony Praw
Dziecka
todz, ul.
Piotrkowska 17

Poradnictwo:
- psychologiczne
- pedagogiczne
- prawne

242 godz. 242 godz. 8 720,00 8 720,00 100 198

Stowarzyszenie
Rodzin z
Problernami
Alkoholowymi
TE.CZA ul. Smetany 4

Poradnictwo:
- psychologiczne

93 godz. 93 godz. 4 500,00 4 500,00 100 96

Stowarzyszenie
Promocji Zdrowia i
Psychoterapii-
OsrodekTerapii
Rodzin ul.

Franciszkariska 85

Poradnictwo:
-psychologiczne
- pedagogiczne
-rodzinne

11 000,00 11 000,00
90 godz.
90 godz.
103 godz.

90 godz.
90 godz.
103 godz.

100 387
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Centrum Stuzby
Rodzlnie
ul. Broniewskiego la

Poradnictwo:
- pedagogiczne
- psychologiczne

100 godz. 100 godz. 6 000,00 6 000,00 100 42

Fundacja
PRAESTERNO
ul. Nawrot46

Poradnictwo
- medyczne
- psychologiczne
- pedagogiczne
- rodzinne
- prawne
-socjalne

12 700,00 12 700,00
45 godz.
45 godz.
22 godz.
22 godz.
45 godz.
22 godz.

45 godz.
45 godz.
22 godz.
22 godz.
45 godz.
22 godz.

201porad
55 p. e-mail

100 163

Liga Kobiet Polskich
-todzki Oddzial
Wojewodzki w todzi
ul. Legionow 2

Poradnictwo:
- rozmowy pierwszego kontaktu

psychologiczne
socjalne
prawne

104 godz. 104 godz. 10 020,00 10 020,00 100 156

pozostato
zkonkursu

260,00 0,00

Razem; 75 000,00 74 740,00 100 1260
WydziaiZdrowia
iSprawSpotecznych

Obdukcja lekarska.

do konkursu nie
zostata zgfoszona
zadna oferta.
Zadanie zostato
zlecone NZOZ

Niepubliczny Zakiad Opieki
Zdrowotnej CENTRUM
MEDYCZNE Szpital Swie_tej
Rodziny, todz ul. Wigury 19.

108
obdukcji

lekarskich

9 obdukcji
lekarskich

Razem:

25 000,00 1 080,00

25 000,00 1 080,00

4,3

4,3



WydzialZdrowia
i Spraw
Spotecznych/
Miejskie Centrum
Zdrowia
Publicznego*

prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla Osob

Dotknietych Przemoca.
udzielanie pomocy
psychologicznej: terapia
Indywidualna, rodzinna i par
dofinansowanie szkoleii

pracownikow w ramach
studiow podyplomowych,
SystemowejTerapii Rodzin,
superwizji, szkoleri dot.
pomocy psychologicznej,
indywidualnej i grupowej.

250
dyzurow

252 porady

250
dyzurow

252 porady

6 osob

34375,00

24696,00

7 929,00

34 375,00

24 696,00

7 929,00

100 511

245

260

Razem: 67 000,00 67 000,00 100 511

Wydziat Edukacji
/organizacje
pozarzqdowe

Grupy wsparcia.

CARITAS
Archidiecezji
todzklej, todz
ul. Gdariska 111

Prowadzenie grupy wsparcia
dla 15 osobowej grupy
mfodziezy w wieku 16 - 24 lata.

79 godz. 79 godz. 1 200,00 1 200,00 100 17

Razem: 1 200,00 1 200,00 100 17

Wydziat Edukacji
/ organizacje
pozarzqdowe

Poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne, rodzinne,
socjalne.

CARITAS
Archidiecezji
hodzkiej,
todiul. Gdanska
111

Konsultacje psychoiogiczne dla
podopiecznych 3 swietlic
Caritas oraz dla pracownikow
tych swietlic.

60 godz. 60 godz. 4 200,00 4 200,00 100 38 dzieci
iich

rodziny
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Fundacja Wsparcia
Psychospolecznego

todz
ul. Bydgoska 15/8

Zapewnienie nieodptatnego

doste.pu do poradnictwa dla

dzieci i mfodziezy, w tym osob

niepelnosprawnych - mozliwosc

dojazdu do domu klienta.

60 porad 60 porad 4 000,00 4 000,00

Wsparcieiporady

psychologic'zne dla mlodziezy

dotknie_tej przemocy lub
swiadkow przemocy.

100 19 dzieci
+ 15

rodzico

w

Fundacja

PRAESTERNO,

Warszawa ul.

Czerniakowska
26a/5

135 godz. 135 godz. 7 750,00 7 750,00 100 193

Centrum Stuzby

Rodzinie, todz, ul.

Broniewskiego la

Prowadzenie telefonu zaufania

STOPPRZEMOCY.

576 godz. 576 godz. 8 000,00 8 000,00

Prowadzenie wsparcia dla

mlodziezy w Poradni Rodzinnej

Pozasa_dowego Rozwia,zywania

KonfliktowiSporow.

100 100
porad

Stowarzyszenie

Mediate row

PACTUS, todz ul.

Wolczanska 243

160 godz. 160 godz. 8 000,00 8 000,00 100 174

Stowarzyszenie

Wspierania

Ro^woju Dzieci i
Mlodziezy,

todzul. Jaracza40

Program pomocy i wsparcia dla

osob dotknietych przemocq -

podopiecznych Profilaktyczno-

Rozwojowego Osrodka

Mlodziezy i Dzieci.

96 godz. 108 godz. 10 300,00 10 300,00 100 94

Razem: 42 250,00 42 250,00 X X 100 633

Istotnym dziataniem stuza_cym przerwaniu przemocy domowej jest odizolowanie sprawcy od rodziny. Decyzje_ w tej sprawie obok sgdu moze podj^c takze

prokuratura, tytuiern srodka zapobiegawczego (art. 275a Kpk). Niestety jak pokazujq dane, to nadal ofiary przemocy domowej opuszczaja. miejsce pobytu aby

zapewnic sobie, a cz^sto i dzieciom bezpieczeristwo.

Z danych Prokuratury Okrqgowej w todzi wynika, ze w 2014 r. w prokuraturach rejonowych przeprowadzono 945 post^powari karnych w zwigzku ze stosowaniern

przemocy w rodzinie, z czego 374 sprawy umorzono, a 254 akty oskarzenia skierowano do sa_dow (w tym 53 wraz z wnioskiern w trybie art. 335 kpk}, Skierowano

8 wnioskow o warunkowe umorzenie poste_powania karnego.
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Na tak duza, liczb^ prowadzonych postqpowah prokuratorzy wydali tylko 17 nakazow opuszczenia przez sprawce_ przemocy lokalu mieszkalnego zajmowanego
wspolnie z osobami pokrzywdzonymi. W 1 przypadku skierowano wniosek do Sa_du o przedtuzenie w/w srodka zapobiegawczego na dalszy okres.

W 2014 roku do sa.dow wptyne_iy 204 sprawy w zwiqzku ze stosowaniem przemocy w rodzinie. 178 spraw zakohczylo si$ wyrokiem skazujqcym sprawce."przemocy
(w tym 72 sprawcow otrzymato kar$ w zawieszeniu). Wobec 10 oskarzonych urnorzono poste_powanie sqdowe. Sa_dy orzekajqce w sprawach o stosowanie
przemocy wydaty tylko 2 nakazy opuszczenia przez sprawc^ przemocy lokalu zajmowanego wspolnie z osoba. pokrzywdzonq (art 39 pkt 2b k.p.k.). Orzeczono 8
zakazow zblizania si$ na okreslonq odlegtosc sprawcy przemocy do osoby pokrzywdzonej (art. 39 pkt 2 k.k.)- Do Zespoldw Kuratorskiej Stuzby Sqdowej wptyneto 8
spraw, w ktorych orzeczono prac^ spotecznie uzytecznq w stosunku do sprawcow przemocy w rodzinie.

Z danych za 2014 r. wynika, ze to nadal osoby pokrzywdzone musza, szukac schronienia i bezpieczehstwa dla siebie i dzieci. 146 osob skorzystato z pomocy
Specjalistycznego Osrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym 81 dzieci. Tylko 17 sprawcow z nakazu rnusiato opuscic wspolnie zamieszkiwany lokal,
natomiast az 146 osob pokrzywdzonych uciekio przed dalszy przemocq do Osrodka. W rarnach realizacji zadania Osrodek zapewniai ofiarom przemocy w rodzinie
oprocz schronienia takze pomoc socjaln$ i terapeutycznq, korzystanie z porad pielqgniarskich, psychologicznych, prawnych, socjalnych, uczestnictwo w terapii
indywidualne], grupowej i rodzinnej oraz w zaje_ciach socjoterapeutycznych.

Bezpieczne schronienie zapewniono takze 20 dzieciom dotkniejiym przemocq w rodzinie, wobec ktorych sa.d orzekt umieszczenie w palcowkach opiekuriczo -
wychowawczych typu interwencyjnego. Dzieci zostafy obj^te catodobowa, opiekq i pomocq psychologicznq w Pogotowiu Opiekunczym Nr 1 w todzi, Pogotowiu
Opiekuriczyrn Nr 2 w todzi, oraz w Domu Dziecka dla Mafych Dzieci w todzi. Placowki te dokonaly zgtoszen o przemocy wtasciwym organom. Srodki finansowe
zwia_zane z pobytern dziecka w placowce, ponoszone byty przez placowki, w ktorych umieszczono dzieci. Byty to srednie miesie_czne wydatki na utrzymanie dziecka
w placowce.

Zadanie 2. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkni^tym przernocq, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego rniejsca zamieszkania b$dz
pobytu.

Realizator.

MOPS w todzi/
Stowarzyszenie Promocji
Zdrowia i Psychoterapii
Lodz, ul. Franciszkanska
85

Rodzajdziatafi

Udzielanie bezpiecznego
schronienia osobom dorostyrr
rodzinom dotkni^tym
przemocy.

Uczba jednostek
kalkulacyjnych

plan na
31.12.2014 r,

Liczba
dorosfych
i dzieci

wykonanie
w 2014 r.

65 osob
dorostych,
w tym 63
kobiety,

2 rn^zczyzn

81 dzieci

Srodki zGPPPwR
w budzecie

miasta
plan na

31.12.2014 r.

(zt)
X

wykonanie
w 2014 r.

W
X

Srodki pozyskane
z Ministerstwa Pracy
i Poiityki Spotecznej

plan na
31.12.2014 r.

(zl)
336 020,00

wykonanie
w 2014 r.

(it)
336 020,00

%
wykonania

100

Uczba osob

d z fata ni ami

146

10



MOPS wtodzi Udzielanie
bezpiecznego schronienia
dzieciom ..

Udzielanie bezpiecznego
schronienia dzieciom -
ofiarom przemocy (rodziny
zaste_pcze pelnia.ce zadania

pogotowia rodzinnego,
placowki opiekuriczo-
wychowawc2e typu
interwencyjnego).

Liczba dzieci

20dzieci

X X X X X 20

CEL III. Zapobleganie stosowaniu przemocy w rodzinie.

Wa2nym elementem, ktory jest czescia. systemu przeciwdziatania przemocy w rodzinie oraz moze uzupetniac rozne forrny interwencji prawnych
i administracyjnych podejmowanych wobec sprawcow przemocy jest program korekcyjno - edukacyjny.
Oddziaiywania korekcyjno-edukacyjne prowadzone sq w formie dziatari psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych. Program ukierunkowany jest na taka.
zmians zachowari i postaw osob stosuja_cych przernoc, ktora zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwi^kszy ich zdolnosc do sarnokontroli
agresywnych zachowan i do konstruktywnego wspoizycia w rodzinie. W sytuacjach gdy to alkohol wyzwala agresywne zachowania, podstawq zmiany zachowania
jest terapia odwykowa.

W todzi funkcjonuje hostel dla sprawcow przemocy w rodzinie. Ideq jego zafozenia byia ochrona ofiar przemocy domowej przed koniecznoscia. szukania
bezpiecznego schronienia poza dornem. Mieszkahcy hostelu obje_ci sq oddziatywaniami korekcyjno - edukacyjnyrni, a w przypadku uzaleznienia od alkoholu tak£e
terapia. odwykow^. Slabym punktern jest mate wykorzystywanie tej mozliwosci przez prokuratur^ i sa_dy.

Zadanie 1. Dziaiania korekcyjno-edukacyjne, w tym placowka caiodobowego pobytu dla dorosrych sprawcow przemocy.
Realizator

;,. .",:'/ ' -;:•,-

Wydziaf Zdrowia
i Spraw Spolecznych
/ Miejskie Centrum
Zdrowia
Publicznego

Rodzaj dzialan

-.'• "".I. :-"£"'*'' -""'.' - •' -

Zaje_da korekcyjno-edukacyjne
w zakresie radzenia sobie ze
stresem, agresjq, konfliktem
- indywidualne i grupowe.

Liczba jedhostek
kalkutacyjnych

plan na
31.12.2014 r.

142 osoby

115

m^zczyzn
21 kobiet

1 wykon'anle'
w2014r.

142 osoby

115
mejczyzn
27 kobiet

3rodkizGPPPwR
w budzede
, miasta, ,

--;plan rta
31.12.2014 r.

X

- wykonanie
w 2014 r.

(zt)

X

§rodkl pozyskane
z Ministerstwa Pracy
i PotitykiSpoiecznej

plan na •
31.12.2014 r.

(zf)

60 250,00

wykonanie
w 2014 r.

(zt)

60 250,00

. wykonania

100

Ltczba os6b

dziataniami

142 osoby,
w tym 47

osob
ukonczylo
Program

korekcyjno
-edukacyjny
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Hostel dia sprawcow przemocy. 10 miejsc 10 miejsc

2962

osobodni

184500,00 184500,00

— ... ...

125

W ramach Programu realizowane sa_ takze zaje_cia korekcyjno - edukacyjne dia nieietnich sprawcow przernocy. Majq one na celu zmiane, postawy miodego

sprawcy, a takze przeciwdziaianie wzrostowi przemocy wsrod mtodziezy. Uczestnicy zaje,c nabywaj^ urniejetnosci pozwalajqce na rozladowywanie emocji, stresu,

napie_cia bez krzywdzenia innych, a takze poznaja_ inne forrny rozwi^zywania konfliktow, anizeli stosowanie przernocy.

Zadanie 2. Dziatania korekcyjno-edukacyjne dia nieietnich sprawcow przemocy.

31.12.2014 r,
w 2014 r. '

dzialaniami

Wydziat Edukacji

/organizacje

pozarzqdowe

Zaj^cia korekcyjno -

edukacyjne w zakresie

radzenia sobie ze stresem,

agresjq, konfliktem

- indywidualne i grupowe.

eRka Fundacja

WspieraniaZdrowia

todz, ul.Boj.Getta

Warszawskiego
16b/3

Projekt dia 60 osobowej grupy

mtodziezy 17 - 18 lat - nie

obj^tej pomoca. osrodkow dia

miodziety i nie kierowane] do

placowek dia doroslych

146 godz. 146 godz. 14000,00 14 000,00 100

60

nieietnich

sprawcow

przemocy
iich

rodzin

TPD todz Gorna todz

ul.Podhalariska 2 a

Program zaj^c korekcyjnych dia

120 podopiecznych z placowek

TPD
176 godz. 176 godz. 7 500,00 7 500,00 100 136

CA RITAS

Archidiecezji

todzkiej, todz

uI.Gdariska 111

Wezuwiusz - program zaj^c

korekcyjno - edukacyjncy dia

podopiecznych 4 placowek

prowadzonych przez CARITAS

63 godz. 63 godz. 4 200,00 4 200,00 100 60
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Stow.
Ewangellzacyjno -
Charytatywjie MpcnL
w Duchu, todz,

ul.Sienkiewicza 60

Fundacja
PRAESTERNO,

Warszawa

ul.Czerniakowska

26a/5

Stow. Matych Dzieci,

Wdzul.Kopdriskiego
1/3

TPDlodzPolesie,
todzul.Gdartska 150

Projekt dia 30 osobowej grupy -

podopiecznych swietlicy
4NIELISKO

Zaj^cia korekcyjno - edukacyjne

dia nieletnich sprawcow

przemocy - 50 - 60 osob

Program dia dzieci
najmtodszych - 8 - 10 lat

wykazujqcych zachowania

agresywne i przemocowe

Program adresowany dia
nieletnich sprawcow przemocy
wwieku!3-21lat

540godz.

95godz.

58 godz.

32 godz.

540 godz.

95 godz.

58 godz.

32 godz.

Razem:

5 900,00

7 200,00

5 600,00

5 600,00

50000

5 900,00

7 200,00

5 600,00

5 600,00

50000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

40

33

28

15

372

CEL IV. Poprawa skutecznosci dziatari osob zobowiqzanych i uprawnionych do przeciwdziatania przemocy oraz monitorowanie wyst^powania przemocy
w rodzinie, jej rozmiarow i skutkow spotecznych oraz efektywnosci podejrnowanych dziatari.

Dia zwi^kszenia efektywnosci podejrnowanych dziatan w zakresie przeciwdziafania przemocy domowe] zorganizowanezostafy szkolenia oraz konferencje
nt. zjawiska przemocy w rodzinie oraz mozliwych form pomocy.
W specjalistycznych szkoleniach uczestniczyli cztonkowie Zespolu Interdyscyplinarnego. Ich celem bylo przekazanie rzetelnej wiedzy na temat obowiqzujqcych
przepisow prawa w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem sytuacji dzieci doswiadczajqcych przemocy oraz wiedzy
i umieJQtnoscl zwigzanych z prawidtowa. diagnozq rodziny pod k^tem wyste_powania zjawiska przemocy w rodzinie.
Zorganizowane zostaty takze szkolenia dia pracownikow podmiotow leczniczych. Odbyty si§ one w dniach 27 listopada, 1 i 2 grudnia 2014 r. i zawieraty nast^pujqce

zagadnienia:

• zjawisko przemocy-sytuacja psychologiczna cztonkow rodziny z problemem przemocy;
• kontakt z osoba_ doswiadczaja,cq przemocy;

• Procedura ,,Niebieskie Karty";
• obowi^zki prawne przedstawicieli ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziafania przemocy w rodzinie wynikajqce z: ustawy o przeciwdzlataniu przemocy

w rodzinie, rozporzgdzeri ministra zdrowia w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty" oraz w sprawie wzoru zaswiadczenia iekarskiego o przyczynach i rodzaju
uszkodzeh ciafa zwia.zanych z uzyciem przemocy w rodzinie, ustawy o zawodzie lekarza, ustawy o zawodzie piel^gniarki i poloznej, kodeksu post^powania
karnego. W szkoleniach udziaf wziejo 180 osob.
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3 kwietnia 2014 r. odbyta si^ Konferencja p.n. ,,Nie pozwol dorosnqc przemocy" na ktorej prezentowane byty materiaty dotycza_ce : ,,Pomocy dziecku
doswiadczaja_cemu przemocy domowej", "Przeste_pstw na szkode^ dzieci i obowia.zku powiadamiania" oraz "Syndrornu dziecka rnaltretowanego".

W konferencji uczestniczy.to.okok> 291osob. Byii to.m.in..przedstawiciele placowek oswiatowych, ochrony zdrowia oraz MOPS.

W okresie od 18 wrzesnia do 13 grudnia 2014 r. prowadzona byia ,,Akcja Otwartych Drzwi". Osoby doswiadczaja.ce przemocy w rodzinie mogty bezplatnie
skorzystac z porad oraz konsultacji specjalistycznych: psychologicznych, terapeutycznych, socjalnych oraz prawnych (dla 150 osob).

Z okazji jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Prornocji Zdrowia i Psychoterapii w todzi prowadza,cego Specjalistyczny Osrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, w dniu 20 pazdziernika 2014 r. zorganizowana zostata Konferencja pt. ,,Skutecznie przeciw przemocy - w trosce o lepsze jutro". Konferencja miata
charakter edukacyjny promuja.c prowadzone przez Stowarzyszenie dziaiania na rzecz osob dotknie_tych przemocy. W konferencji uczestniczyto 258 osob.
Istotnyrn elementem systemu na rzecz przeciwdziaiania przemocy w rodzinie jest Zespot Interdyscyplinarny. Jednym z jego zadah jest pomoc rodzinie
w ktorej wyste.puje przemoc domowa w ramach procedury ,,Niebieskie Karty". Podstawowyrn ztozeniem pracy Zespotu jest udzielanie pomocy wszystkim cztonkom
rodziny jako, ze przemoc domowa dotyka cata_ rodzine.. W tej formule pracuja. grupy robocze Zespotu Interdyscyplmarnego opracowuj^c indywidualny plan pomocy
dla konkretnej rodziny. W 2014 roku do Przewodnicz^cej Zespotu wptynek) 1401 Niebieskich Kart (Policja -1237; MOPS w todzi 131; MKRPA w todzi 5; Oswiata -
20; Ochrona Zdrowia - 8). W 1031 przypadkach obok przemocy w rodzinie wystejpowaf takze problem alkoholowy.

Z informacji przekazanych przez Przewodnicza.ca. Zespotu InterdyscypHnarnego wynika, ze:

• skierowano 172 zawiadomienia o wystepowaniu w rodzinie problemu alkoholowego do Miejskiej Kornisji Rozwi^zywania Problernow Alkoholowych w todzi;

• 142 sprawcow przemocy skierowano na zaj^cia korekcyjno - edukacyjne;
• 903 osoby, wobec ktorych zachodzito podejrzenie, ze doznajq przemocy w rodzinie zostaty skierowane na terapiej

• w 5 przypadkach na wniosek pracownika socjalnego, w zwia.zku ^ zagrozeniern zdrowia lub zycia dziecka nastqpHo odebranie dziecka z rodziny;

• Zespot Interdyscyplinarny przekazat do prokuratury 376 zawiadomieh o popetnieniu przeste_pstwa w zwi^zku z uzyciern przemocy w rodzinie;

• rodziny otrzyrnywafy pomoc ze strony asystenta rodziny, mogty skorzystac takze z konsultacji psychologiczno - pedagogicznych;

• dzieci zostaty objqte opieka. pedagoga szkolnego.

Zadanie 1. Oddziatywania na osoby zajmujqce sie_ zawodowo lub spotecznie, posrednio lub bezposrednio, przemoca. w rodzinie, w tym organizacje pozarzqdowe.

:̂R|̂ ^PJ|
- ' •',-

Miejski Osrodek
Pomocy
Spotecznej

r;;(i?H Rodzaj dzialari. =
" ĵ&^ '̂A *' "•?•'* " ' - ̂ - .4 =

^ *̂4-2?!;;; ,••;?- :"" /:. .;, • • - "-*;:.:. •
i:̂ .̂ .:r-',.s;,:- - ' •

Szkoleniezzakresu
przeciwdziatania przemocy
w rodzinie.

f<'- x-^Ltczba jeahostek ̂  "-' '
kalkulacyJEiych ;

•:M»^
'31412014 r.

ticzba
szkoleh

ticzba osob

twykon'an:e
w 2014 r.

1

15

Sf IH WSf 6 k̂i;za^R||̂ p^

- ' '• miastai.'. ' ':'- •*"'"
, plan na -
31.12.2014 r.

(zt)
10 000,00

wykph'anle •

(zf)
0,00*

: - - : - SrodkLpdzyskarie^^
z Ministerstwa Pracy •

i Polityki Spoteczne]

plan na
31.12,2014 r.

(zt)
X

wykonanie
w 2014 r.

(zt)
X

•:- ; ;-- :--->v

wykonama

100

: / „:.;,> «\ ̂

Llczba os6b
obj^tych

dziajaniami

15
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Miejski Osrodek

Pomocy

Spolecznej

Funkcjonowanie Zespolu

Interdyscyplinarnego oraz grup

roboczych dziataja_cych na rzecz

przeciwdziatania przemocy
w rodzinie.

Liczba

Zespotow

Liczba

spotkari,

Liczba spraw

1 Zespot

1401

2809

Razem:

17 026,00

27 026,00

15 747,05

15 747,05

X

X

X

X

92,48 \

15

*Z uwagi na fakt M szkolenie z zakresu przeciwdzialania przernocy w rodzinie zostaio zrealizowane w grudniu 2014 roku i termin piatnosci za rachunek wystawiony przez Realizatora
przypadi na styczeri 2015 r. wydatki z tytutu szkolenia stanowia, cze_sc zobowia_zah finansowych na rok 2015.

Czionkowie Zespoiu Interdyscyplinarnego brali udzia! w audycjach radiowych, programach telewizyjnych oraz konferencjach nt. zjawiska przernocy

w rodzinie. Informowali o mozliwosciach przeciwdzialania przemocy domowej w oparciu o istnieja.ce przepisy prawa, w tym w rarnach procedury ,,Niebieskie

Karty". Uczestniczyli takze w spotkaniach z dyrektorami szkot, pedagogarni, kadrq nauczycielska, oraz przedstawicielarni ochrony zdrowia, ktorych celern bylo

wyczulenie na wszelkie symptomy moga_ce swiadczyc, ze wobec dziecka stosowana jest przemoc. Waznyrn elementem przeciwdziatania przemocy w rodzinie

sa. wywiady srodowiskowe w spofecznosciach szczegolnie zagrozonych przernocg domowa., czejsto rowniez okazuja. sie_ dziafaniem interwencyjnyrn.

Zadanie 2.0dziafywanie na spotecznosci lokalne w celu wta.czenia jej w system monitorowania zjawisk zwiqzanych z wyst^powaniem przemocy.
.*, rv"-Ji*J^'^?^Si7 t"*tt .•*. .
uczba.jeanostek ,

i pozyskane
z Ministerstwa Pracy.-a
j Polityki SpoieczneJ.:

ticzba osot
obj^tych

dzialahiam

Miejski Osrodek
Pomocy Spotecznej

Wywiady srodowiskowe
w spofecznosciach szczegolnie

zagrozonych przernocy

Liczba wywiadow

srodowiskowych
liczba rodzin,

liczba Niebieskich

Kart

1401
1401

1401
W 2014 roku kontynuowana byta kampania spoteczna pn. ,,Nie pozwol dorosna.c przemocy", ktorej celem byfa zrniana postaw spoiecznych wobec

stosowania przemocy, szczegolnie gdy jej ofiarami s^ dzieci. Materiatami kampanijnymi byly ulotki, plakaty, a takze reklamy na i w srodkach komunikacji miejskiej.

Podczas pierwszej edycji kampanii w 2013 roku zostat uruchomiony bezptatny, catodobowy telefon interwencyjny nr 800-112-800, dzialaja.cy w kazdy dzieh

tygodnia oraz swie^ta. Umozliwia on anonirnowe zgtoszenie podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec dziecka, jak rowniez poinformowanie o niepokojaxych

przejawach zaniedbania wobec dziecka. Zgtoszenia przyjrnowane s^ przez specjalistow, ktorzy bezzwtocznie powiadamiaj^ odpowiednie sfuzby. Dyzuruja.cy

pracownicy udzielaj^ takze informacji o dzialaniach jakie moga. podjqc osoby be.da.ce swiadkami przemocy lub podejrzewaja^ce, ze wobec ich bliskich czy znajomych

jest stosowana przemoc.

W roku 2014 dyzurujqcy pracownicy przyjeji 123 zgtoszenia dotycza.ce podejrzenia lub stosowania przernocy w rodzinie, wsrod nich 87 zgloszeri dotyczylo

przemocy wobec dzieci (w tym 63 z terenu m. -Lodzi).
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Tabela nr 1. Zestawienie srodkow finansowych na realizacj^

Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie na rok 2014

Nr

Cell

Celll

Cel III

CellV

Cele Programu

Zapobieganie wystepowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie

swiadomosci spolecznej oraz ograniczanie zaburzeri iycia spotecznego

zwia_zanych z wystepowaniem przemocy.

Zmniejszanie negatywnych nastepstw dla ofiar i swiadkow
wystepowania przemocy w rodzinie.

Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.

Poprawa skutecznosci dziatari osob zobowiqzanych

i uprawnionych do przeciwdziatania przemocy oraz monitorowanie

wystepowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarow i skutkow

spolecznych oraz efektywnosci podejmowanych dziatari.

Razem:

Srodki planowane

nadzieri31.12. 2014 r.

z budzetu

miasta

85 800,00

218 200,00

234 500,00

27 026,00

565 526,00

z budzetu paristwa

X

336 020,00

60 250,00

X

396 270,00

Wykonanie
na dzieri 31.12.2014 r.

z budzetu miasta

85 380,00

186 270.00

234 500,00

15 747,05

521 897,05

z budzetu

paristwa

X

336 020,00

60 250,00

X

396270,00
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Tabela nr 2. Srodki planowane w budzecie miasta

Nr

Cell

1.

2.

Celll

1.

2.

Nazwa celu / zadania

Zapobieganie wyste_powaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie
swiadomosci spotecznej oraz ograniczanie zaburzen zycia spoiecznego
zwiqzanych z wystepowaniem przemocy.

Wspieranie rozwoju i zwi^kszanie dost^pnosci do nieagresywnych sposobow
rozwia.zywania konfliktow spotecznych i rodzinnych, w tyrn rowniez w srodowisku
osoby niepeinosprawnej.

Promdwanie nieagresywnych zachowah w mediach (prasa; telewizja, radio,
internet}. . ..

Zmniejszanie negatywnych nast^pstw dla ofiar i swiadkow wystepowania
przemocy w rodzinie.

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotknie.tym przemocq.

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkni^tym przemocq,
zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zarnieszkania bqdz pobytu
-specjalistyczny osrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Srodki wtasne gminy na
zadaniu Gminny

Program
Przeciwdziatania

Przemocy w Rodzinie

1

85 800,00

85 800,00

X

218 200,00

218 200,00

X

Dotacje celowe
z budzetu panstwa na
zadania administracji
rza.dowej realizowane

przez powiat

2

X

X

X

336 020,00

X

336 020,00

Srodki
w budzecie miasta
na zadania biezqce

ogolem

(1+2}

85 800,00

85 800,00

X

554 220,00

218 200,00

336 020,00
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Cellll

1.

2.

CellV

1.

2.

Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.

Dziatania korekcyjno-.edukacyjne, w tym.piacp_wka.catodpbowego pobytu dla
dorostych sprawcow przemocy:

- placowka korekcyjno-edukacyjna z miejscami catodobowego pobytu dla
sprawcow przemocy,

- zaj'̂ cia korekcyjno-edukacyjne w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresjq,
konfliktem - indywidualne i grupowe.

Dziaiania korekcyjno-edukacyjne dla nieletnich sprawcow przemocy.

Poprawa skutecznosci dzialari osob zobowiqzanych i uprawnionych do
przeciwdziatania przemocy oraz monitorowanie wyste_powania przemocy w
rodzinie, jej rozmiarow i skutkow spolecznych oraz efektywnosci
podejmowanych dzialan.

Oddzialywania na osoby zajmuja.ce si$ zawodowo lub spolecznie, posrednio lub
bezposrednio, przemocg w rodzinie, w tym organizacje pozarz^dowe.
- szkolenia z zakresu przeciwdziatania przemocy w rodzinie

-funkcjonowaniegrup roboczych przy Wydzialach PracySrodowiskowej MOPS.

Oddziatywanie na spolecznosci lokalne w celu wia_czenia jej w system
monitorowania zjawiskzwia^zanych z wyste_powaniem przemocy.

Razem:

234 500,00

184 500,00 zt

X

50 000,00

27 026,00

10 000,00

17 026,00

X

565 526,00

60 250,00

X

60 250,00

X

X

X

X

X

396 270,00

294 750,00

184 500,00

60 250,00

50 000,00

27 026,00

10 000,00

17 260,00

X

961 796,00



Tabela nr 3. Srodki planowane w budiecie miasta - srodki wtasne z podziatem na Realizatorow

Nr

Cel 1

1.

2.

Cel II

1.

2.

Nazwa celu / zadania

Zapobieganie wyst^powaniu przemocy w rodzinie poprzez
podnoszenie swiadomosci spolecznej oraz ograniczanie
zaburzeri zycia spotecznego zwiqzanych z wyste_powaniem
przemocy.

Wspieranie rozwoju i zwie_kszanie dost^pnosd do
nieagresywnych sposobow rozwiqzywania konfliktow
spotecznych i rodzinnych, w tym rowniez w srodowlsku osoby
niepelnosprawnej.

Promowanie nieagresywnych zachowari w mediach (prasa,
telewizja, radio, Internet).

Zmniejszanie negatywnych naste_pstw dla ofiar
i swiadkow wyste_powania przemocy w rodzinie.

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotknie_tym przemocq.

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom
dotkni^tym przemocy zrnuszonym do opuszczenia
dotychczasowego miejsca zamieszkania ba_dz pobytu.

Wydzial Zdrowia i Spraw
Spotecznych

Plan na

31. 12.2014 r.

30 000;00

30 000,00

X

167 000,00

167 000,00

X

Wykonanie
na

31.12. 2014 r.

29 580,00

29 580,00

X

142 820,00

142 820,00

X

Wydziat Edukacji

Plan na

31. 12.2014 r.

55 800,00

55 800,00

X

51 200;00

51 200,00

X

Wykonanie
na

31. 12. 2014 r.

55 800,00

55 800,00

X

43 450,00

43 450,00

X

Miejski O'frodek Pomocy "
Spotecznej

Plan na

31. 12.2014 r.

X

X

X

X

X

X

Wykonanie
na

31. 12.2014 r.

X

X

x •

X

X

X
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Cellll

1.

2.

CellV

1.

Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.

Funkcjonowanie placowki calodobowegd pob'ytTTdla' "
sprawcow przemocy.

Zaj^cia korekcyjno-edukacyjne dla nieletnich sprawcow
przemocy.

Poprawa skutecznosci dzialan osob zobowiqzanych i
uprawnionych do przeciwdziatania przemocy oraz
monitorowanie wyst^powania przemocy w rodzinie, jej
rozmiarow i skutkow spolecznych oraz efektywnosci
podejmowanych dzialari.

Oddziatywanie na spoiecznosci lokalne w ceiu wta_czenia jej w
system monitorowania zjawiskzwiqzanychz wyst^powaniem
przemocy.

Razem:

184 500,00

184500,00 -

X

X

~X 1

381 500,00

184 500,00

-184500,00

X

X

X

356 900,00

50 000,00

- X - .. .

50 000,00

X

X

157 000,00

50 000,00

.X .

50 000,00

X

X

149 250,00

X

X

X

27 026,00

27 026,00

27 026,00

X

X

X

15 747,05

15 747,05

15 747,05

20



Tabela nr 4. Srodki do pozyskania z Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej

Nr

Celll

1.

Celll l

1.

Nazwa celu / zadania

Zmniejszanie negatywnych naste_pstw dia ofiar i swiadkow wyste_powania przemocy w
rodzinie.

Udzielanle pomocy i wsparcia osobom !ub rodzinom dotknie_tym przemocq, zmuszonym
do opuszczenia dotychczasowego miejsca zarnieszkania ba.dz pobytu - specjalistyczny
osrodek wsparcia d!a ofiar przemocy w rodzinie.

Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.

Zaje_cia korekcyjno - edukacyjne dia sprawcow przemocy w zakresie radzenia sobie ze
stresem, agresja^ konfliktem - indywiduaine i grupowe.

Razem:

Wydziat Zdrowia i Spraw
Spolecznych

Plan na

31.12.2014 r.

X

X

60 250,00

60 250;00

Wykonanie na

31,12.2014 r.

X

X

60 250,00

60 250,00

Miejski Osrodek Pomocy
Spotecznej

Plan na

31.12, 2014 r.

336 020,00

X

X

336 020,00

Wykonanie na

31. 12. 2014 r.

336 020,00

X

X

336 020,00

Sporza_dzifa: Alicja Groblewska

Oddzialu
i Przemoc

mgr Elzbiet

l\- Rtdzinie 21

p.o. XASTIpCY DYREKTORA
\Y^iiatu Zdrowjs
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na Iwanicka


