Rady Powiatu w Sławnie Nr……………
z dnia……………… 2021r.

RAPORT
z podejmowanych działań w ramach realizacji
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023
za rok 2020

Sławno 2021 rok

Wstęp
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Sławieńskim przyjęty Uchwałą Nr XXXV/V/253/18 Rady Powiatu
w Sławnie z dnia 16 lutego 2018r. zaplanowany na lata 2018-2023 łączy cele
i planowane do wykonania zadania realizowane na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Program zgodny jest z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Sławieńskim na lata 2016-2023 oraz Gminnymi Programami Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie z terenu powiatu sławieńskiego.
Opracowanie i realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sławieńskim na lata 2018-2023
zakłada podejmowanie działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy oraz
edukowanie osób stosujących przemoc jak również korygowanie agresywnych postaw
i zachowań. Ma na celu stworzenie wsparcia i profesjonalnej pomocy zmierzającej do zwiększenia
dostępności i skuteczności programów profilaktycznych, programów terapeutycznych dla osób
doznających przemocy, zorganizowanych form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc,
dostarczenie
wiedzy
społeczeństwu
(w
tym
dzieci
i
młodzieży)
o zjawisku przemocy, propagowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych
oraz prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
I. Realizowane cele w ramach programu
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie zakłada osiągnięcie następującego celu strategicznego: utworzenie skutecznego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu sławieńskiego
Cel główny jest realizowany poprzez cele operacyjne:
1. Edukacja dzieci i młodzieży oraz zwiększenie świadomości społecznej wobec
zjawiska przemocy.
2. Pomoc i wsparcie osobom/rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy.
3. Przeciwdziałanie występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie.
Lp
.
1.

Cel operacyjny

Rodzaje działań

Realizatorzy

Edukacja dzieci
i młodzieży oraz
zwiększenie
świadomości
społecznej wobec
zjawiska przemocy

Prowadzenie wśród
dzieci i młodzieży
działań
edukacyjnoinformacyjnych na
temat zjawiska
przemocy (lekcje
wychowawcze,
pogadanki,
przedstawienia
profilaktyczne)

Szkoły, Policja,
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna,
Dom Dziecka,
Palcówka
OpiekuńczoWychowawcza

Termin

Wskaźniki

2020

- liczba lekcji
wychowawczych104
- liczba pogadanek88
- przedstawień
profilaktycznych-5

2.

3.

Pomoc i wsparcie
osobom/rodzinom
dotkniętym
zjawiskiem
przemocy

Przeciwdziałanie
występowaniu
zjawiska przemocy
w rodzinie.

Promowanie
nieagresywnych
zachowań na
stronach
internetowych
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Sławnie, Powiatu
Sławieńskiego,
Ośrodków Pomocy
Społecznej oraz
w prasie lokalnej.

OPS, PCPR

Opracowanie
i realizacja
programów
służących
działaniom
profilaktycznym
mających na celu
edukację w
zakresie
promowania
i wdrożenia
prawidłowych
metod
wychowawczych w
stosunku do dzieci
w rodzinach
zagrożonych
przemocą.
Powołanie
i działalność grup
wsparcia dla ofiar
przemocy.

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna,
Dom Dziecka,
Palcówka
OpiekuńczoWychowawcza

Funkcjonowanie
bezpłatnego
poradnictwa
psychologicznego
i prawnego dla
mieszkańców
powiatu.

OPS, Punkt
KonsultacyjnoInformacyjny
ds. Uzależnień i
Przemocy,
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
PCPR

Działalność
Zespołu
Eksperckiego w
naszym powiecie

2020

2020

OPS
2020

2020

2020

- liczba artykułów,
informacji dot.
promowania
nieagresywnych
zachowań na
stronach
internetowych-20

- liczba
opracowanych
programów 4
- liczba
zrealizowanych
programów,- 4
- liczba
uczestników
programów-181

- liczba grup
wsparcia -5
- liczba osób
uczestniczących w
grupach-10
- liczba osób
korzystających
z bezpłatnego
poradnictwa
psychologicznego i
prawnego-890
- liczba posiedzeń
Zespołu
Eksperckiego- 0

Realizacja
programów
korekcyjnoedukacyjnych dla
osób stosujących
przemoc w
rodzinie.

PCPR we
współpracy z
Sądem,
Kuratorami,
Policją, OPS

Realizacja
programów
psychologicznoterapeutycznych dla
osób stosujących
przemoc.

PCPR we
współpracy z
Sądem,
Kuratorami,
Policją, OPS

Szkolenia kadry
pracującej z
osobami
stosującymi
przemoc i ofiarami
przemocy

PCPR, OPS,
Policja

2020

2020

2020

- liczba
realizowanych
programów
korekcyjnoedukacyjnych dla
osób stosujących
przemoc w rodzinie
-0
liczba uczestników
-0
- liczba osób, które
ukończyły program
-0
-liczba
realizowanych
programów
psychologicznoterapeutycznych -0
- liczba
uczestników -0
- liczba osób, które
ukończyły
program-0
- liczba szkoleń 16
- liczba
uczestników
szkoleń -194

Wszystkie opisane powyżej instytucje działające na terenie naszego powiatu podejmują
kompleksowe działania ukierunkowane zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak również edukację
osób stosujących przemoc oraz korygowanie agresywnych postaw i zachowań. Ważnym elementem
działań jest również edukacja społeczeństwa w tym dzieci i młodzieży na temat przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz sukcesywne budowanie systemu wsparcia potrzebnego do zmniejszenia
zjawiska przemocy na terenie powiatu sławieńskiego.
Należy zaznaczyć, że w 2020r. Centrum zapewniło specjalistyczne poradnictwo
psychologiczne i prawne dla osób potrzebujących wsparcia z terenu powiatu sławieńskiego.
W roku 2020r. PCPR podjął dodatkowo następujące działania na terenie powiatu sławieńskiego:
➢ współpracowano ze środowiskiem lokalnym w szczególności z: Sądem Rejonowym
w Sławnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Wydziałem Karnym, Prokuraturą
w Sławnie, Kuratorami, Policją, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatową Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Sławnie i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Sławnie oraz przedstawicielami Oświaty,
➢ współpracowano z kościołami i związkami wyznaniowymi w celu wprowadzania
elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
➢ opracowano i rozpropagowano ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy na terenie
powiatu sławieńskiego (ulotki zostały umieszczone na stronie internetowej Centrum,
tablicach ogłoszeń oraz rozesłane do: Ośrodków Pomocy Społecznej, Placówek

➢
➢

➢

➢

➢

Opiekuńczo-Wychowawczych, Stowarzyszeń, Szkół, Przedstawicieli Policji, Urzędów
Miasta i Gmin, Ośrodków Zdrowia z terenu powiatu sławieńskiego),
umieszczanie przez cały rok informacji dot. przeciwdziałania przemocy na stronie
internetowej PCPR oraz spotów na facebook PCPR,
opracowano ulotki informacyjne o dyżurach specjalistów radcy prawnego
i psychologa (informacja o dyżurach została umieszczona na stronie internetowej Centrum,
tablicy ogłoszeń oraz rozesłana do wybranych instytucji w Powiecie),
pracownicy Centrum rozpropagowali plakaty i ulotki, informowali zainteresowanych
o możliwości skorzystania z udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym oraz
instytucjach pomocowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
zamieszczono na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Centrum informacje
dotyczące programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc oraz
informacje dotyczące zmian nr telefonów pomocowych, specjalistycznych ośrodkach
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
prowadzono monitoring skuteczności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

W związku z ogłoszonym postępowaniem do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego na
terenie powiatu sławieńskiego i brakiem ofert od chętnych do prowadzenia ww. zadania PCPR
w Sławnie zmuszony był odstąpić od realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego w 2020 r.
Na terenie powiatu funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Przemocy czynny od
poniedziałku do piątku. W Punkcie odbywają się dyżury radcy prawnego, psychologa oraz zajęcia
motywacyjno-wspierające dla ofiar oraz sprawców przemocy.
Dodatkowo w czasie pandemii PCPR uruchomił wsparcie psychologiczne dla mieszkańców
powiatu sławieńskiego w formie zdalnej w godzinach popołudniowych 16.00-19.00 lub podczas
weekendu gabinetpsychologicznyrelacja@gmail.com w celu umówienia godziny udzielenia
wsparcia.
Wspólnie z Liderem Projektu Województwem Zachodniopomorskim i powiatami
goleniowskim, stargardzkim, kołobrzeskim kontynuowano realizację projektu „Kurs na rodzinę”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt zakończono
z liczbą 348 beneficjentów. W 2020r. z działań w ramach projektu skorzystało 106 osób. W ramach
Regionalnej Akademii Rodziny zorganizowano:
➢ doradztwo prawne dla 3 osób- 9 godzin,
➢ doradztwo psychologiczne dla 10 osób- 10 godzin,
➢ psychoterapię indywidualną dla 8 osób,
➢ psychoterapię rodzinną dla 1 rodziny,
84,5 godziny
➢ psychoterapię małżeńską dla 1 małżeństwa- 2 osoby,
➢ wyjazd warsztatowy dla 48 członków rodzin zastępczych do Gdańska
08-13.02.2020r. W ramach wyjazdu zorganizowano zajęcia:
a) pogłębiające relacje rodzic-dziecko
- plastyczne- np. decoupage, sensoplastyka itp.
- wyjście na basen,
- wycieczka na molo w Sopocie, do Westerplatte, Gdańsk Stare Miasto,
- wycieczka do Centrum Nauki Experyment w Gdyni,
- zajęcia ruchowe lub dramowe np. fitness, Zumba, bajki dramowe o emocjach, rozgrywki

sportowe,
- gry planszowe, rodzinne.
b) zwiększające kompetencje społeczne i kompetencje opiekuńczo-wychowawcze
- elementy treningu kompetencji społecznych,
- warsztaty zwiększające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze (np. granice, komunikacja,
konflikty, etapy rozwoju dziecka)
c) integrujące środowisko rodzin zastępczych
- „Pogodne wieczory”- spotkania z moderatorem mające znamiona grup wsparcia- zapoznanie,
wymiana doświadczeń, mocne i słabe strony osobowości, rozmowa o dyskryminacji i walce z
krzywdzącymi stereotypami na temat rodzicielstwa zastępczego, problemy opiekuńczowychowawcze dzieci z rodzin zastępczych- min. 3 wieczory.
➢ wyjazd warsztatowy dla 27 członków rodzin zastępczych do Bydgoszczy
24-28.08.2020r. Podczas tego 5-dniowego letniego wyjazdu uczestnicy mieli za zadanie
aktywnie spędzić czas z dziećmi, zwiększyć swoje kompetencje opiekuńczowychowawcze i społeczne, zintegrować się i spędzić ze sobą miło czas. Skierowano
jedną rodzinę z terenu powiatu na 14-dniowy Turnus Aktywizacyjny dla RodzinIntensywne warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze w oparciu o koncepcję
TAR oraz Komunikację bez przemocy (NVC) (30.08-12.09.2020r.).
➢ terapię uzależnień i spotkania dla osoby współuzależnionej dla 11 osób- 63 godziny.
Na realizację projektu w 2020r. wydatkowano kwotę 151.071,24 zł.

